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1. Білім беру бағдарламасына түсіндірме жазба
Білім беру бағдарламасы орта буын мамандары мен білікті жұмысшы кадрларға қойылатын халықаралық заманауи талаптарды ескере отырып, шетелдік серіктес Dudley college (Ұлыбритания) қатысуымен модульдік-құзыреттілік тәсілдеме негізінде дайындалды.
Бірқатар еуропалық елдерде қолданылатын техникалық және қызмет көрсету еңбегі кадрларын кәсіптік оқыту және даярлаудың білім беру бағдарламаларының халықаралық тәжірибесі, құрылымы және мазмұны:
- бір мамандық бойынша оқу жоспары мен білім беру бағдарламасы аясында бірнеше құзыретті алуға бағдарланған;
- құрылымы және мазмұны жөнінен техникалық және арнайы пәндер мазмұны мен оқу-өндірістік жұмыс түрлерін сипаттаумен дәстүрлі пәндік-циклдық
тәсілдемеден ерекшеленеді;
- жалпы кәсіптік және кәсіптік даярлық пәндері нақты біліктілік құзыреттеріне бағдарланған бірнеше модульге біріктірілген;
- болашақ кәсіптік қызметтің біліктілік құзыретінің белгілі бір түрлерін
орындауға бағдарланған оқу модульдерінің қалыптасуын талап етеді.
Аталмыш білім беру бағдарламасын дайындаушылар еуропалық елдердің
білім беру бағдарламаларын, өмір бойы оқытудың халықаралық тұжырымдамаларының жоғарыда аталған ерекшеліктерін ескерді, себебі білім беру
бағдарламаларының мазмұны, бір жағынан, еңбек саласындағы өзгермелі
жағдайға бейімделуге, екінші жағынан, кәсіби өсу мен білім алуды жалғастыруға қабілетті болашақ мамандардың кәсіптік құзыреттілігінің қалыптасуына
бағытталған.
Сонымен қатар техникалық және кәсіптік білім беру МЕМББСТ жалпы талаптары, сондай-ақ оған қоса тіркелген оқу жоспарлары мен кәсіптік стандарттар белгілеген біліктілік деңгейлері бойынша білім, білік, дағдылар мен
құзыреттерге қойылатын талаптар үлгісінің құрылымы ескерілді.
Білім бағдарламасын жасау кезінде мынадай нормативтік құжаттар басшылыққа алынды:
а) Біліктілігіне сәйес білім бағдарламасының жіктемесі бойынша халықаралық тұжырымдамалық құжаттар:
- ЮНЕСКО-ның «Техникалық және кәсіптік білім және ХХІ ғасырға арналған оқыту» атты 2001 жылғы ұсыным хаты.
- Білімінің халықаралық стандартты жіктелуі, БХСЖ 2011, ЮНЕСКО.
- 2013 ж. білім беру және кәсіптік дайындық саласында БХСЖ 2013).
- Еуропалық біліктілік шеңбері ЕБШ.
б) Білім беру саласында Қазақстан Республикасының Заңдары, ұлттық
бағдарламалары және нормативтік құжаттары:
- «Білім беру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 17, 20, 28,
32 және 56 баптары;
- Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011- 2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы.
- Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамуының
2015- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы.
«Қазақстан-2050» Стратегиясы» ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың
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Қазақстан халқына Жолдауы;
Қазақстан Республикасының Ұлттық (салалық) біліктілік шеңбері
(Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің
2012 жылғы 24 қыркүйектегі №373-ө-м және Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 444 бірлескен бұйрығы).
Техникалық және кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (негізгі қағидалар), ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы
№ 1080 Қаулысымен бекітілген.
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2008 жылғы
18 наурыздағы № 125 Бұйрығымен бекітілген, білім алушылардың үлгерімін
ағымдағы бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау жүргізудің үлгі ережесі.
Методикой разработки типовых учебных планов и образовательных
учебных программ, интегрированных образовательных учебных программ по
специальностям технического и профессионального образования, утв. Приказом МОН РК №446 от 05.09.2016 г. (с внесением изменений в данный приказ
от 28 сентября 2016 года № 579) в части описание компетенции.
Осы білім беру бағдарламасын дайындау кезінде модульдік-құзыреттілік тәсілдеме және орта буындағы білікті жұмысшы кадрлар мен мамандарды даярлау бойынша модульдік оқытуды енгізу қажеттілігі негізінде мынандай түйінді анықтамалар пайдаланылды:
модульдік оқыту бағдарламасы – бір мамандық аясында кәсіптік қызметтің белгілі бір түрлерін орындауға қажет білімдер, біліктер мен құзыреттерді игеруге бағытталған білім беру бағдарламасының бір бөлігі;
модуль – білім беру бағдарламасының тәуелсіз, толыққанды және тұтас
бөлімі;
жұмыс оқу бағдарламасы – техникалық және кәсіптік білім беру ұйымы
типтік оқу бағдарламасы негізінде нақты пән, іс-тәжірибелер, оқу қызметінің
өзге түрлері (модульдер) үшін дайындайтын құжат;
модульдік бірлік – бұл бөлінуі мүмкін еңбектің басы мен аяғы болатын,
белгілі бір кәсіпте еңбектің қисынды қолайлы бөлінісі, бұдан әрі мұның нәтижесі өнім, қызмет немесе жұмыстың бір бөлігі (жұмысшы операция) болады
– ХЕҰ (халықаралық еңбек ұйымы) анықтамасы;
оқу модулі (модульдік оқу бірлігі) – болашақ біліктіліктің нақты дағдыларын білуді және орындалуын қамтамасыз ететін бір оқу модулі (пәні)
аясындағы оқыту мазмұны бөлімдерінің (тақырыптарының) жиынтығы;
біліктілік – алынған мамандық бойынша белгілі бір қызмет түрін құзыретті орындауға даярлық деңгейі;
оқу процесінің жоспары (оқу жоспары) – сәйкес білім деңгейі мен
бақылау нысанындағы білім алушылардың оқу пәндерінің (модульдерінің),
іс-тәжірибелердің және оқу әрекетінің өзге түрлері тізбесін, реттілігін, көлемін
(еңбек сыйымдылығын) реттемелейтін құжат;
1302000 – «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша білім
беру бағдарламасы Қазақстанның металлургия және энергетика салаларына
арналған өндірістік процестерді автоматтандыру саласындағы білікті мамандардың жаңа буынын дайындау мақсатында және ел аумағындағы кәсіпорын5

дар мен компаниялардың қажеттіліктерін талдау негізінде әзірленген.
Білім беру бағдарламасы келесі мамандарды дайындау үшін Қазақстан
Республикасының Ұлттық біліктілік шеңберінің (бұдан әрі - ҰБШ) 3,4 және
5 біліктілік деңгейіндегі құзыреттілік талаптарын ескере отырып дайындалған:
130201 2 – Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика бойынша
слесарі (ҰБШ 3 деңгейі);
130202 3 – Электромеханик (ҰБШ 4 деңгейі);
********– Технологиялық процестерді автоматтандыру бойынша кіші
инженер (ҰБШ 5 деңгейі).
Білім беру бағдарламасы жұмысшы мамандығы бойынша мамандарды
дайындау мен білікті жұмысшы сертификатын беру, сонымен қатар, колледж
аяқтағаны туралы диплом беріп орта буын мамандарын дайындауды, технологиялық процесстерді автоматтандыру бойынша кіші инженерді дайындап,
диплом беруді қарастырады.
Күндізгі оқыту барысында деңгей бойынша біліктілігі кәсіптік білім
беру бағдарламасының нормативтік мерзімі:
Негізгі орта білім базасында
• Деңгей 3: 2 жыл 10 ай;
• Деңгей 4: 3 жыл 10 ай;
• Деңгей 5: 4 жыл 10 ай.

•
•
•

Жалпы орта білім базасында
Деңгей 3: 1 жыл 10 ай;
Деңгей 4: 2 жыл 10 ай;
Деңгей 5: 3 жыл 10 ай.

Білім алушы ҰБШ 3 деңгейіне – «Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика бойынша слесарь» деңгейіне жеткеннен кейін жұмысқа орналаса алады. Егер білім алушы оқуын мамандығы шеңберінде жалғастыруды қалайтын
болса, ол тағы 10 ай мерзім «Электромеханик» 4 деңгейіне жету үшін оқиды.
Бұдан әрі қарай оқуын 10 ай бойы жалғастырып, одан жоғары деңгей – «Технологиялық процесстерді автоматтандыру бойынша кіші инженер» деңгейіне
жете алады.
Мамандықтар бойынша білім беру бағдарламасының құрылымы циклдар бойынша модульдер тізімін қамтиды: міндетті модульдер; базалық жалпы кәсіптік модульдер; кәсіптік модульдер; білім беру ұйымы анықтайтын
модульдер және кәсіби тәжірибе модулі.
Құзыреттіліктерге негізделген білім беру бағдарламасы өмір бойы білім
алу тұжырымдамасын ескере отырып әзірленген, себебі, білім беру бағдарламаларының мазмұны біліктілігі жоғары, бір жағынан құбылмалы еңбек
жағдайларына бейімделуге және екінші жағынан кәсібі өсу мен білім алуды
жалғастыруға қабілетті мамандар дайындауға бағытталған.
Оқытуды ұйымдастыруға модульдік тұрғыдан келу оқу орындарының
білім алушылардың оқу процесін ұйымдастыру барысында қажет біліктілік
алуына қажет кәсіптік модульдерді таңдауына жағдай жасауға мүмкіндік береді, оның аясында білім алушы өзінің оқуын өзі басқара алады және басқаруға тиіс. Бұл оны оқуы үшін, ал болашақта кәсіби өсуі мен мансап жолы үшін
жауапкершілік алуға үйретеді. Осылайша, білім алушы тұтынушы ретінде
білім беруге қанағаттанады, ол еңбек нарығындағы өзгерістерге жауап қата
отырып, өмір бойы білімін жетілдіре алады.
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Білім беру бағдарламасының қысқаша сипаттамасы
Бақылау – өлшеу аспаптары мен автоматика бойынша слесарі (БӨАжА) – бұл өлшеу құралдары мен автоматиканы жөндеу, монтаждау, реттеу
және сынау бойынша маман жұмыскер.
БӨАжА слесары өнеркәсіптік әр түрлі салаларында кәсіпорындарда жұмыс жасайды. БӨАжА слесарінің міндеттері:
- бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика құралдарының жұмысын бақылау;
- аспаптары жұмысының ақаулықтарын анықтау;
- автоматты құралдар, аппаратуралар, жүйелер мен агрегаттар және т.б.
жөндеу, монтаждау, реттеу, баптау, іске қосу және сынауды жүзеге асыру;
Осылайша, БӨАжА слесарінің негізгі мақсаты – технологиялық құрылғыларды автоматты бақылау жүйелерін жөндеу, іске қосу және реттеуді қамтамасыз ету болып табылады. Негізгі жұмыс құралы – техника (құралдарды
жөндеу, іске қосу, баптау), қосымша таңбалы жүйелер (сандар, сызбалар, символдар).
Өз жұмысы барысында БӨАжА слесарі заттай
(құрылғы
түріндегі)
еңбек құралдарын – қол (слесарлық құралдар – балға, бұранда, тістеуік, күйдіргіш, сомын кілттері және т.б.), өлшеу аспаптары мен құрылғылары (амперметр, дозиметр және т.б.) пайдаланады.
Бұдан басқа оның зат түрінде болмайтын функционалдық құралдары – аналитикалық, техникалық ойлау, кеңістіктік түсіну, назарын аудару, есте сақтау,
денесінің қозғалыс үйлесімі, әсіресе, қол моторикасы, сонымен қатар, сезім
мүшелері – көру, есту, сезу, иіс сезу негізгіне жатады.
БӨАжА слесарінің жұмысы біршама айқын сипатта болады және ол:
- ережелерде, нұсқаулықтарда;
- басшылыққа алынатын нұсқау материалдарда;
- аспаптар, электрлік құрал-саймандарды, жабдықтарды техникалық пайдалану ережелерінде;
-ішкі тәртіп ережелері және еңбекті қорғау нормаларында анықталған.
БӨАжА слесарының еңбегі ол жұмыстағы тапсырмаларды өз бетінше және
жабдықты реттеумен мамандар тобы айналысып жатқанда ұжымда басынан
соңына дейін орындай алатындай етіп ұйымдастырылған. Функционалдық
тұрғыда БӨҚжА слесарі орындаушы болып табылады, алайда, ол өз қызметін
және жұмыс жүктемесін өзі жоспарлайды және бөледі (жеке өзі орындаған
жағдайда).
Жақын біліктіліктер:
- аппаратшы, АБЖ операторы
Электромеханик – қызмет көрсететін құралдар мен құрылғылардың
дұрыс, апатсыз және сенімді жұмысын, оны дұрыс пайдалануды, уақытылы
сапалы жөндеу жүргізу мен нұсқауларға, бекітілген сызбаларға, техникалық
шарттар мен нормаларға сәйкес жаңартуды қамтамасыз етеді.
Құрылғының жұмыс шарттарын зерттейді, мерзімінен бұрын тозу себептерін анықтайды, олардың алдын алу және жою шараларын қолданады.
Осы құрылғыларды пайдаланатын жұмысшыларға пайдалану ережелері
және өндірістік жарақаттардың алдын алу шаралары туралы нұсқаулар береді.
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Электромонтерлердің жұмыстарына басшылық жасайды, олардың атқаратын жұмыстарының сапасын, технологияларды, қауіпсіздік техникасы ережелерін, өндірістік санитария мен өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтауын қадағалайды.
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.
    
Технологиялық процестерді автоматтандыру бойынша кіші инженер біліктілігі еңбек нарығында біршама қажетті кәсіп болып табылады. ҚР
қазіргі жоғары білімі бакалаврлар – академиялық бағыттағы мамандарын дайындайды. Әзірленген білім беру бағдарламасы қолданбалы бағыттағы мамандарды дайындауды қамтамасыз етеді, олар тәжірибелік жұмыс дағдыларын
өндірісте, оқу үдерісінде техникалық және кәсіби, орта білімнен кейінгі білім
беруді ұйымдастыруда алады.
Білім беру бағдарламасын әзірлеу тәжірибелік бағыттағы автоматтандыру
бойынша білікті инженерлерді көптеген компаниялар мен кәсіпорындардың,
оның ішінде металлургия және энергетика кәсіпорындарының қажет етуіне
негізделеді.
Кіші инженер кәсіпорынның өнімдерін өндіру технологиясын, әзірлемелер мен патенттік зерттеулер талаптарын білуі керек. Осы білім негізінде ол
техникалық құжаттаманы рәсімдейді және дайындайды. Өндірісте жаңа автоматтандыру және механикаландыру құралдарын енгізу үшін олардың экономикалық тиімділік білімдері қажет.

8

2 Қысқартулар мен белгілеулер тізімі
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ММ – міндетті модульдер
ЖБМ – жалпы білім беру модульдері;
ЖГМ – жалпы гуманитарлық модульдер;
ӘЭМ – әлеуметтік –экономикалық модульдер;
БЖМ – базалық жалпы кәсіби модульдер;
КМ – кәсіби модульдер;
БҰМ – білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;
ӨО – өндірістік оқыту;
КТ – кәсіптік тәжірибе;
АА – аралық аттестация;
КДБББ –кәсіптік дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті беру;
ҚА – қорытынды аттестация;
ДЖ – дипломдық жобалау;
ИЖ – инженерлік жобалау;
К – кеңес беру;
Ф – факультативті сабақтар;
МЕМСТ – мемлекеттік стандарт;
ТҮ АБЖ – технологиялық үдерісті автоматтандырылған басқару жүйесі;
АРЖ – автоматты реттеу жүйесі;
ӨҚ – өлшеу құралы
БӨАжА – бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика
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Негізгі қызметтері: Өндірістік
кәсіпорындарда
бақылау және автоматика жүйелерін, жобалау, монтаждау,
баптау және пайдалану.

Мамандық

Қолданбалы бакалавр:
Технологиялық процесстерді
автоматтандыру бойынша кіші
инженер

Электромеханик

Орта буын маманы:

Бақылау-өлшеу
аспаптары
және автоматика слесарі

Жұмыс біліктілігі:

Біліктілік

Автоматтандыру және технологиялық процесс жүйелерін
жобалауға арналған бастапқы
мәліметтерді жинау және талдау, автоматтандыру жобаларын
әзірлеуге қатысу, өнеркәсіптік
кәсіпорындардағы
бақылау
және автоматтандыру жүйелерін монтаждау, реттеу және
пайдалану.
Автоматтандыру
жобаларының алдын ала ТЭН
жүргізу. ТҮ АЖБ автоматтандыру және модельдеу құралдарын пайдалану.

Өндірістік кәсіпорындардағы
автоматтандыру жүйелерін монтаждау, реттеу, қызмет көрсету
және жөндеу

Іріктелген
құрылғыларға,
импульстік және кабельдік
желілерге, бастапқы түрлендіргіштер мен екінші ретті аспаптарға қызмет көрсету және
жөндеу

Еңбек қызметі

3 Функционалдық талдау

Модуль «Процесстер мен жүйелерді
модельдеу»

Модуль «Автоматтандыру жобаларын
еңгізудің экономикалық тиімділігін
есептеу»

Модуль «ТП БАЖ микропроцессорлық
құрылғыларын бағдарламалау »

Модуль «Автоматтандырылған басқару
дың микропроцессорлық жүйелерін
жобалау»

Модуль «Бақылау және автоматтандыру
жүйелерін жобалау»
Модуль «Бақылау және автоматтандыру
жүйелерін баптау»
Модуль «Автоматты жүйені есептеу»
Модуль «Жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру, нәтижелерді бағалау»

Модуль «Бақылау-өлшеу аспаптарын
монтаждау»
Модуль «Пайдалану және техникалық
қызмет көрсету»
Модуль «Бақылау-өлшеу аспаптарын
жөндеу»

Кәсіби модульдер
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Құзіреттілік

Базалық құзіреттілік

Техноло
гиялық
процес
терді
авто
маттандыру бойын
шам
кіші инженер

Электромеханик

БҚ 1 Өзінің болашақ мамандығының мәні мен әлеуметтік маңызын
түсіну, оған тұрақты қызығушылық таныту;
Бақылау- БҚ 2 Кәсіби жағдайда жүйелі түрде әрекет ету, өзінің қызметін талдау
өлшеу ас- және жобалау, белгісіз жағдайда өз бетімен шешім қабылдау;
папта
БҚ 3 Орындайтын жұмыстарына жауапкершілікпен қарау, кәсіптік
ры мен ав- қызмет саласында мәселелерді өз бетінше және тиімді шешу;
тома
БҚ 4 Кәсіби қызметті ұйымдастыру мәселелерін құқықтық нормалатика сле- рын негізінде шешу, кәсіби лексиканы меңгеру;
сарі
БҚ 5 Өз еңбегін ғылыми түрде ұйымдастыру, кәсіби қызмет саласында компьютерлік техниканы қолдану;
БҚ 6 Әріптестерімен оңтайлы өзара әрекеттестікте және серіктестікте
болу;
БҚ 7 Кәсіби деңгейін арттыру және жаңа білім меңгеру;
БҚ 8 Шығармашылық өзін дамытуға, өзін жетілдіруге тұрақты талпыну;
БҚ 9 Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастырудың тиімді тәсілдері мен
нақты әдістерін қолдану;
БҚ 10 Материалдарды үнемді шығындау, құралдар мен құрылғыларды
мұқият пайдалану.
БҚ 11 Қазақстан Республикасының нормативті құқықтық актілерін және заңдарын
білу және қолдану;
БҚ 12 Ақпаратты басқару құралы ретінде есептеу техникасын пайдалану

Өнеркәсіптің/кәсіпорынның оқушылардың дайындық деңгейіне қоятын талаптары

4 Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар
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Кәсіби құзыреттіліктер

КҚ 2.1 Типтік жағдайда өз бетінше жұмысты жүзеге асыру және кәсіби қызметіндегі күрделі жағдайда басшылық нұсқауымен жұмыс жасау:
- дәнекерлеруді әр түрлі дәнекерлермен жүзеге асыру (мыс, күміс және т.б.);
- бөлшектерді термоөңдеу және жетілдіру;
- слесарлық және монтаждық жұмыстарға арналған құралдарды пайдалану;
- өлшеу және үлгі аспаптарын, шағын механикаландыру құралдары мен құрылғыларын қолдану;
- жөнделетін құрылғылардың ақаулықтарын анықтау және оларды жою;
- орташа қиындықтағы аспаптарды жөндеуді біліктілігі жоғары слесарьдің басшылығымен жүзеге
асыру.
КҚ2.2 Типтік тәжірибелік тапсырмаларды шешу, білім мен тәжірибелік дағдылар әдістерін таңдау:
- орташа қиындықтағы автоматтандыру сызбасын дайындау;
- ақаулық ведомостерін құрастыру төлқұжатты және құралдар мен автоматтар аттестаттарын толтыру;
- кәсіби міндеттердің шешімін табу үшін ақпараттық технологияларды қолдану.
КҚ 3.1 Орташа қиындықтағы бақылау, өлшеу және автоматты реттеу құралдарын, техникалық қорғау құралдарын, дабылдама, тосқауыл және қашықтықтан басқару құрылғыларын жөндеу, құрастыру, тексеру, сынау, реттеу, монтаждау
Электро-меха- және тапсыру, жұмыстарын орындау, жұмыстарды жүзеге асыруға қажетті негізгі және қосымша материалдарды таңдау,
жөндеу және монтаждау жұмыстары сапасын қадағалау;
ник
КҚ 3.2 Сала кәсіпорындарындағы еңбек ақы төлемін ұйымдастыру мен техникалық нормалау негіздерін игеру, өндірістік
бөлімше қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін типтік есептеуді жүзеге асыру;

КҚ 3.4 ТП АБЖ жүзеге асыру бойынша атқарушылық-басқару қызметін жүзеге асыру, қарамағындағы жұмыскерлерінің жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау:
- өндірістік учаскедегі жұмысты технологиялық регламенттерге сәйкес жүзеге асыру және өндірістік учаскелердегі электржабдығының қауіпсіз және үнемді жұмысын қамтамасыз ету;
- реттеу және қорғау жүйелерін бақылау аспаптарын, автоматты басқару жүйелерін монтаждау, баптау, жөндеу, техникалық қызмет көрсету бойынша техникалық құжаттаманы оқу және ресімдеу;
- кәсіпорын бейіні бойынша технологиялық үдерістерді автоматтандыру жүйелерін пайдалану, ақаулықтар мен апаттар
себептерін анықтау, оларды жою, орындалатын жұмыстар сапасын қадағалау.
КҚ 4.1 Металлургия және энергетика кәсіпорындарын басқарудың, технологиялық процестерді автоматтандырудың микропроцессорлық
жобаларын дайындауға қатысу;
Техноло
гиялық про- КҚ 4.2 Қолданбалы бағдарламалық жабдықтаманы металлургия мен энергетикадағы технологиялық процестерді басқарудың микропроцессорлық жүйелерін әзірлеу, жүзеге асыру және реттеу мен пайдалануда қолдану;
цес
терді авто- КҚ 4.3 Автоматтандыру жобаларын техникалық – экономикалық негіздеуді жүргізу, өндірістік бөлімшенің жұмысының тиімділігін бағаматтан лау;
дыру бойын КҚ 4.4 Микропроцессорлы басқару жүйелеріне қызмет көрсетуде және пайдалануда компьютерлік үлгілеу және басқару әдістерін пайдашам кіші лану.
инженер

Бақылау-өлшеу
аспап
тары мен автома
тика слесарі
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«БӨАжА слесарі» біліктілігі
КҚ 2.1 Жұмыстарды типтік жағдайда
өз бетінше және кәсіби қиын жағдайда басшылықпен жүзеге асыру:
- дәнекерлерді әр түрлі дәнекерлермен
жүзеге асыру (мыс, күміс және т.б.);
- бөлшектерді термоөңдеу және жетілдіру;
- слесарлық және монтаждық жұмыстарға арналған құралдарды пайдалану;
- өлшеу және үлгі аспаптарын, шағын
механикаландыру құралдары мен
құрылғыларын қолдану;
- жөнделетін аспаптардың ақаулықтарын анықтау және оларды жою;
- орташа қиындықтағы құралдарды
жөндеуді біліктілігі жоғары слесарьдің басшылығымен жүзеге асыру.

Кәсіби құзыреттілік

КМ 03 - «Бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу»

КМ 01 - «Бақылау-өлшеу аспаптарын монтаждау»

БЖМ 01 - «Электртехникалық
материалдарды,
құралдарды және
жабдықтарды
таңдау және пайдалану »

Оқу модулі

Білу:
электротехникалық
материалдардың
құрылымы мен жіктелуі; электротехникалық
материалдардың құрылысы, олардың электрлік,
магниттік, жылулық, механикалық және физика-химиялық сипаттамалары; сымдар, шиналар
мен кабельдердің тағайындалуы мен қолдану
саласы.
Үйрену: электрлік материалтану бойынша
білімін пайдаланып аспаптардың жеңіл жөндеу
жұмыстарын жүргізу;
Жөндеуші-слесарьлардың жұмыс орындары
және аспаптардың жөндеуді ұйымдастыру туралы түсінігі болу;
Аспаптарды жөндеуге техникалық құжаттамаларды ресімдеу;
Аспаптар мен автоматтандыру құрылғылары
бойынша жекелеген жөндеу жұмыстарын жүргізу.

Оқыту нәтижелері

5. Білім беру бағдарламасының құрылымы

БҚ1
БҚ2
БҚ3
БҚ6
БҚ7
БҚ10

Қалыптасатын
база
лық құзырет
тілік
коды
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КҚ2.2 Типтік тәжірибелік тапсырмаларды шешу, білім мен тәжірибелік
дағдылар әдістерін таңдау:
- орташа қиындықтағы автоматтандыру сұлбасын дайындау;
- ақаулық ведомостерін құрастыру,
төлқұжатты және құралдар мен автоматтар аттестаттарын толтыру;
- кәсіби міндеттердің шешімін табу
үшін ақпараттық технологияларды
қолдану.
КМ 02 - «Пайдалану және техникалық қызмет
көрсету»

БЖМ 03 - «Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті
қорғау ережелерін сақтау»

БЖМ.02 - «Автоматтандырудың
типтік сұлбаларын оқу және
құру»

Автоматтандыру сызбаларының тағайындалуы,
қорек типі бойынша жіктелуін білу; автоматтандыру сұлбалары мен қолданыстағы электрлік
сызбалардың элементтерін белгілеуге қолданыстағы МЕМСТ білу.
Функционалдық автоматтандыру сұлбалары мен
қолданыстағы электрлік сызбалардың элементтерін шартты-графиктік және әріппен белгілеу.
Автоматтандыру сұлбаларын дайындау барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білу және қолдану.
Еңбекті және денсаулықты қорғау бойынша негізгі заңдар мен нормаларды түсіну.
Жұмыс орнындағы қауіпті жағдайларды анықтау
мен қадағалау туралы білу.
Тәуекелді бағалау және бақылау шараларын белгілеу білу.
Жазатайым жағдайлар мен оқиғаларды тіркеу
және есеп беруде пайдаланылған әдістерді түсіну.
Метрологиягиялық зертхананы ұйымдастыру
және жабдығы туралы туралы түсінігі болуы.
Аспаптар мен автоматика жүйелерін калибрлеу,
аттестаттау және тексеру тәртібі туралы білу.
Аспаптар мен автоматика жүйелерін пайдалану
және техникалық қызмет көрсетуді үйрену.

БҚ1
БҚ2
БҚ3
БҚ4
БҚ5
БҚ6
БҚ7
БҚ8
БҚ9
БҚ10
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КҚ 3.2 Сала кәсіпорындарындағы еңбек ақы төлемін ұйымдастыру мен
техникалық нормалау негіздерін игеру, өндірістік бөлімше қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін типтік есептеуді жүзеге
асыру

КҚ 3.1 Орташа қиындықтағы бақылау,
өлшеу және автоматты реттеу құралдарын, техникалық қорғау құралдарын, дабылдама, тосқауыл және
қашықтықтан басқару құрылғыларын
жөндеу, құрастыру, тексеру, сынау,
реттеу, монтаждау және тапсыру, жұмыстарды жүзеге асыруға қажетті негізгі және қосымша материалдарды
таңдау, жөндеу және монтаждау жұмыстары сапасын қадағалау;

«Электромеханик» біліктілігі
КМ 01 - «Бақыла- Білу: автоматтандырылған жүйелердің мону-өлшеу аспапта- таждау жұмыстарын ұйымдастырудың жалпы
рын монтаждау» ұстанымдары; автоматтандырылған жүйелерді
монтаждауға жобалық құжаттама құрамы және
КМ 05 - «Бақылау мазмұны.
және автоматтан- Монтаждау құбырлары мен электрлік сымдардыру жүйелерін дың, автоматтандыру жүйелері құралдарының
баптау»
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.
КМ 07 - «Жұмы- Кәсіпорынның өндірістік құрылымының негізгі
сты
жоспарлау ұстанымдарын білу.
және ұйымдасты- Жөндеудің, қызмет көрсету мен реттеудің
ру, нәтижелерді жоспар-кестесін дайындай білу.
бағалау»
Уақыт және қызмет көрсету нормаларын есептеуді үйрену.
Әр түрлі формалар мен жүйелердегі еңбек ақы
төлемін есептеу әдістемесін білу. КТУ пайдаланып бригадада жұмыстың еңбек ақы төлемін
бөлу.

БҚ2
БҚ5
БҚ9
БҚ11
БҚ12

БҚ2
БҚ3
БҚ4
БҚ5
БҚ6
БҚ7
БҚ8
БҚ9
БҚ10
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КҚ 3.3 Реттеу органдары, тарылту КМ 06 - «Автоқұрылғылары, құралдардың метроло- матты жүйені
гиялық сипаттамалары, типтік ретте- есептеу»
ушілер баптауларын есептеу әдістемесін қолдану.

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.

БҚ4
БҚ5
БҚ6
БҚ7
БҚ12
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КҚ 3.4 ТҮ АБЖ жүзеге асыру бойынша атқарушылық-басқару қызметін
жүзеге асыру, қарамағындағы жұмыскерлерінің жұмыстарын ұйымдастыру және бақылау:
- өндірістік учаскедегі жұмысты технологиялық регламенттерге сәйкес жүзеге
асыру және өндірістік учаскелердегі электржабдығының қауіпсіз және
үнемді жұмысын қамтамасыз ету;
- реттеу және қорғау жүйелерін бақылау асапатарын, автоматты басқару
жүйелерін монтаждау, баптау, жөндеу,
техникалық қызмет көрсету бойынша
техникалық құжаттаманы оқу және
ресімдеу;
- кәсіпорын бейіні бойынша технологиялық үдерістерді автоматтандыру
жүйелерін пайдалану, ақаулықтар мен
апаттар себептерін анықтау, оларды
жою, орындалатын жұмыстар сапасын қадағалау.

Метрологиялық зертхананы ұйымдастыру мен
жабдықтау туралы түсінік алу.
Автоматика жүйелері мен аспаптарды тексеру,
калибрлеу және аттестаттау жүргізу тәртібін үйрену.
КМ 04 - «Бақылау Аспаптар мен автоматтандыру құрылғыларын
және автоматтан- пайдалану және техникалық қызмет көрсетуді
дыру жүйелерін білу.
жобалау»
Металлургия және 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 пайдалану.

КМ 02 - «Пайдалану және техникалық қызмет
көрсету»

БҚ2
БҚ3
БҚ4
БҚ6
БҚ7
БҚ8
БҚ9
БҚ11
БҚ12
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КМ 08 - «Автоматтандырылған
басқарудың микропроцессорлық
жүйелерін жобалау»

КМ 09 - «ТП
БАЖ микропроцессорлық
құрылғыларын
бағдарламалау»

КҚ 4.1 Металлургия және энергетика
кәсіпорындарын басқарудың, технологиялық процестерді автоматтандырудың микропроцессорлық жобаларын дайындауға қатысу;

КҚ 4.2 Қолданбалы бағдарламалық
жабдықтаманы металлургия мен
энергетикадағы технологиялық процестерд басқарудың микропроцессорлық жүйелерін әзірлеу, жүзеге асыру
және реттеу мен пайдалануда қолдану;

Технологиялық процестерді таратылған басқару жүйесін пайдалану мен техникалық қызмет
көрсету, монтаждау, реттеу үшін пайдаланылатын жобалық құжаттаманы дайындау, жинақтау
және ресімдеу кезеңдерін білу.
Микропроцессорлық құрылғылар типтерін,
БҚ1олардың құрылысы мен басқару жүйесін қолда- БҚ12
нылуын білу.
Микропроцессорлық ТҮ АБЖ логикалық
құрылымын, оның қызметін бағдарламалық
жабдақтау қажеттілігін түсіну.
SCADA-жүйелерді технологиялық процестерді
диспетчерлік басқаруды қолдана білу.
Әр түрлі ПЛК үшін контроллерлерді бағдарламалаудың платформалық-тәуелсіз тілдерін қолдануды білу.

Микропроцессорлы басқару жүйесінің ПЛК
және басқа да элементтерінің қолданылуын, ұйымдастыру принциптерін білу.

Басқару жүйесіндегі ақпаратты беру және өңдеу
процесін білу, жүйе элементтері арасында ақпаратты берудің бағдарламалық және техникалық
құралдарын, олардың сипаттамаларын білу.

Таратылған басқару жүйелерін жасау архитекту- БҚ1расын және оны ұйымдастыру әдістерін біледі. БҚ12

«Технологиялық процестерді автоматтандыру бойынша кіші инженер» біліктілігі
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КҚ 4.4 Микропроцессорлы басқару
жүйелеріне қызмет көрсетуде және
пайдалануда компьютерлік үлгілеу
және басқару әдістерін пайдалану.

КҚ 4.3 Автоматтандыру жобаларын
техникалық – экономикалық негіздеуді жүргізу, өндірістік бөлімшенің жұмысының тиімділігін бағалау

Кәсіпорынның инвестициялық саясатының
мазмұны мен бағытын білу.
Инвестиция тиімділігіне, оның қаржыландыру
көздеріне ықпал ететін факторларды білу.
Технологиялық процестерді автоматтандыру
жобаларына техникалық-экономикалық негіздеме орындауды үйрену.
КМ 11 - «Проце- Реттеу нысандарының математикалық сипаттастер мен жүйемасын алу әдістерін білу.
лерді модельдеу» Басқару жүйесінің параметрлік синтезі әдістерін, кері байланыспен басқару жүйесін талдау мен синтезінің мәнін түсіну.
Сызықты автоматты реттеу жүйелерінің
тұрақтылығын реттеу үдерісінің сапасын бағалау әдістерін білу.
Процестер мен жүйелерді есептеу және реттеу
үшін компьютерлік модельдеу бағдарламаларын
білу.
Компьютерлік модельдеудің әдістерін тәжірибеде реттеу жүйелерін дайындауда қолдану.

КМ 10 - «Автоматтандыру жобаларын енгізудің
экономикалық
тиімділігін есептеу»

БҚ1БҚ12

БҚ1БҚ12

6 Білім беру бағдарламасының (модульдердің) мазмұны
БЖМ.01 «Электртехникалық материалдарды, құралдарды және
жабдықтарды таңдау және пайдалану»
Мақсаты және міндеті
Аталған модуль білім алушыларға электротехникалық материалдар,
олардың қасиеттері мен қолданылуы туралы білім алуға мүмкіндік береді.
Модульге кіріспе
Аталған модуль білім алушыларға өндірістік үдерістерді автоматтандыру
барысында пайдаланылатын электротехникалық материалдардың құрылымын,
жіктелуі мен қасиеттерін түсіндіреді, оларға әр түрлі жұмыстар түрлеріне
қажетті материалдарды таңдауға мүмкіндік береді.
Модуль құрылғылар мен автоматтандыру құралдарын монтаждау,
пайдалану және жөндеуге қатысатын білім алушыларға қолданылады, әсіресе
материалдар өндіріс үдерісінде пайдаланылуы тиісті қор түрінде жеткізілетін
орындарда қолданылады. Модуль оқушылар бастапқыда таныс болмауы
мүмкін материалдар қатарын да қамтиды.
Аталған модуль білім алушыларға электротехникалық материалдарың
құрылымын анықтауға және сипаттауға, олардың электрлік, магниттік,
жылулық, механикалық, физикалық және химиялық сипаттамаларын
көрсетуге, электротехникалық материалдардың қолдану саласы мен алу
әдістерін білуге, оларды қасиеттеріне сәйкес жіктеуге мүмкіндік береді.
Білім алушылар өздерінің өткізгіш материалдар мен диэлектриктердің
физикалық және механикалық қасиеттері туралы түсініктерін, құрылымдық
талаптар мен шығындарды материалды аталған қолдану бойынша дәл анықтау
үшін пайдаланатын болады.
Барлық материалдардың белгілі шектері бар, одан тыс жағдайда олар
өздеріне жүктелген талаптарға сәйкес келмеуі мүмкін. Істен шығудың жалпы
режимдері көрсетіледі және сипатталады, бұл білім алушыларға болашақта
өнім жетістігі немесе кемшілігі арасында таңдау барысында шешуші рөлді
саналы таңдауды жүзеге асыруға жағдай жасайды.
Өндірістік оқыту үдерісінде құралдармен жұмыс дағдыларын меңгеру,
нормативтер мен нұсқауларға сәйкес жөндеу жұмыстарын орындауды үйрену
қарастырылады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Электротехникалық материалдардың құрылымы мен жіктелуін білу.
2.Электротехникалық материалдардың құрылысын, олардың электрлік,
магниттік, жылулық, механикалық және физикалық-химиялық сипаттамаларын
білу.
3. Сымдар, шиналар мен кабельдердің тағайындалуы мен қолдану саласын
білу,
4.Электрлік материал тану саласындағы білімін қолданып құралдарды
жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргізу.
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Модуль мазмұны
1. Электротехникалық материалдардың құрылымы мен жіктелуін білу
Металдар құрылымы: молекулалық тор; түйіршіктелу; кристаллдар,
кристаллдардың өсуі; балқу, мысалы, атомға енген, қалып-күй диаграммасы
мысалы, эвтектикалық, қатты ерітінді, жалғау; интерметалдық жалғаулар.
Полимерлік материалдар құрылымы: мономерлер; полимерлер; полимерлі
тізбектер, мысалы, сызықты, тарамды, көлденең байланысты; кристалдық;
шынылану температурасы.
Керамика құрылымы: аморфты, кристаллдық; жалғасқан.
Композиттер құрылымы: дисперсті; талшықты; беттік.
Металдарды кристалдау: темірді, мысалы, көмірсутекті болат, құйылған
шойын (сұр, ақ, тапталған, тапталған темір), тот баспайтын және ыстыққа
тұрақты болат (аустенитті, мартенситті, ферритті); түсті металдар,
мысалы, алюминий, мыс, алтын, қорғасын, күміс, титан, мырыш;
темірсіз балқымалар, мысалы, алюминиймен термиялық өңделген мыс
– тапталған және литийлі, термиялық өңделмеген – тапталған және
литийлі, мыс – мырыш (латунь), мыс-қалайы (қола), никель және титан
балқымасы, термопарлы балқымалар (хромель-копель, хромель-алюмель,
платинородий-платина).
Металдарды жіктеу (синтетикалық); термопластты полимер материалдар,
мысалы, акрилді, полиэтилен, поливинилхлорид (ПВХ), нейлон, полистирол;
қатырылған полимерлер, мысалы, фенолформальдегид, эластомерлер;
керамика, мысалы, шыны, фарфор, победит; композиттер, мысалы беттік
талшықты бекітілген (көміртекті талшық, шынымен армирленген пластмасса
(ШАП)), цемент, дисперсиялық, армирленген ұнтақты; пьезокристалдар.
Бейметалларды жіктеу (табиғи): мысалы, ағаш, резина, алмаз.
2. Электротехникалық материалдардың құрылымын, олардың электрлік, магниттік, жылулық, механикалық және физикалық-химиялық
сипаттамаларын білу
Металдардың құрылысы мен қасиеттері; меншікті өткізгіштік; меншікті
кедергі; өткізгіштік; диэлектрлік тұрақты; қаттылық; беріктік; тапталу; пластикалылық; икемділік; сынғыштық.
Физикалық қасиеттері: тығыздық, балқу температурасы.
Темір мен көміртек балқымалары қорытпалары, түсті металдар және олардың балқымалары қорытпалары; магнитті материалдар; магнитті жұмсақ
электротехникалық материалдар, өткізгіш материалдар; өткізгіш материалдарды жіктеу: сымдар, шиналар, шоғырсымдар; шала өткізгіш материалдар:
қасиеттері, қолдану саласы; электрлік оқшаулау материалдары; диэлектриктер физикасы; физикалық-механикалық сипаттамалары; газ тәрізді диэлектриктер; полярлы материалдар; компаундар; резиналар; электр оқшаулаушы
слюда; керамика, шыны; қабатты пластмассалар.
3. Сымдар, шиналар мен кабельдердің тағайындалуы мен қолдану саласын білу
Термоэлектродты орнату сымдарының автоматтандыру және бақылау жүй21

есіндегі қолданылуы және тағайындалуы. Мыс және алюминий талсымдар,
арнайы балқымалар тарамдары қорытпа талсымдары (хромель-копель, хромель-алюмель, термопарлы балқыма). Термоэлектродты және орнату сымдары таңбалары.
Бақылау, күш, монтаждық кабельдер, басқару кабельдері және олардың
сипаттамалары мен металлургия және энергетиканы басқару жүйелеріндегі
қолдану саласы; пайдалану шарттарына тәуелді қорғаныштық қабықшалар
және арнайы жабындар.
Кабельдер тарамдары саны мен қимасын таңдау. Өнеркәсіпте шығарылатын
сымдар мен кабельдер таңбалары. Шиналардың тағайындалуы, өндірісінде
қолданылатын материалдар.
4. Электрлік материалтану бойынша білімін пайдаланып аспаптарға
жеңіл жөндеу жұмыстарын жүргізуді білу
Материалдарды өлшеу құралдарын – сызғыш, штангенциркуль, деңгей,
бұранда өлшегіш, шаблон және қысқышты пайдаланып слесарлық-механикалық өңдеу.
Металды қол арамен кесу; металды тескіште, тақта мен таптағышта кесу;
құбырларды құбыр игіштерде түзету және ию; саңылаулар тесу және тегістеу,
бұранда кесу.
Құбырлардың ажыратылмайтын жалғануы – дәнекерлеу және пісіру, қолданылатын материалдар, құралдар, жабдықтар мен құрылғылар.
Ажыратылатын бұрандалы және фланцтық жалғаулар. Төсеме материалдары және оларды технологиялық орта параметрлері мен қасиеттері бойынша
таңдау.
Құрал-жабдықтармен жұмыс жасау дағдыларын меңгеру.
Сымдарды қалайылау, электрлік монтаждық жалғауларды пісіру; сымдардың ұштарын бөлу, жалғау, тарамдау және тұйықтау.
Нұсқаулықтар мен нормативтер бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізу әдістемесін меңгеру.
Алғашқы өлшеу түрлендіргіштерін жөндеу; қысым және қуатсыздану
құралдарын жөндеу.
Слесарлық-механикалық және жөндеу жұмыстарын орындау барысындағы
қауіпсіздік.
Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты аяқтаған- Бағалау критерийі
нан кейінгі білім алушының оқы- Білім алушы міндеттері
ту нәтижелері
ОН1 Электротехникалық материал- 1.1 Электротехникалық материдардың құрылымы мен жіктелуін
алдарды тағайындалуы бойынша
біледі.
таңдай білу
1.2 Өткізгіш материалдарды жіктей
білу
1.3 Тәжірибелік жұмыстарға арналған оқшаулағыштарды таңдау
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ОН 2 Электротехникалық материалдардың құрылысын, олардың
электрлік, магниттік жылулық, механикалық және физикалық-химиялық
сипаттамаларын біледі
ОН3 Сымдар, шиналар мен кабельдердің тағайындалуын және қолдану
саласын біледі

2.1Өндіріс
талаптарына
сәйкес
электротехникалық материалдарды
таңдау

3.1 Сымдар мен кабельдердің таңбалануын ажырата алады;
3.2 Төсеме талаптарына сәйкес
сымдар мен кабельдердің таңбаларын таңдау
3.3 Максималды тоқ жүктемесі бойынша сымдар мен кабельдердің талсымдарын таңдау
1.1 Құралдар мен және жабдықтарОН 4 Электрлік материалтану бойынша білімдерін пайдаланып, құрал- мен жұмыс жасау дағдыларын меңгереді
дарды жеңіл жөндеу жұмыстарын
жүргізу.
1.2 Жөнделетін аспаптардың ақаулықтары себептерін анықтайды
1.3 Нұсқау және нормативтер бойынша жөндеу жұмыстарын жүргізу
әдістемесін меңгереді.
БЖМ.02 «Автоматтандырудың типтік сұлбаларын оқу және құру»
Мақсаты және міндеті
Аталған модуль білім алушыларға автоматтандырудың типтік сұлбаларын
түсіну мен орындауға, әр түрлі бөлшектер, түйіндер мен тізбектердің техникалық сызбасын дайындауға, сызбалардың алуан техникаларын қолдануға,
компьютерде сызба дайындау техникасын қолдануға мүмкіндік береді.
Модульге кіріспе
Аталған модуль білім алушыларға қарапайым автоматты бақылау және
реттеу жүйесін құрастыру процестерді түсіндіреді.
Технологиялық процестерді автоматтандыру жүйелерін жобалау барысында жобалық ұйымдар өнеркәсіптік сәйкес саласындағы кәсіпорынның жобалаудағы негізгі техникалық бағыттарын, ғылым мен техниканың дамуына
байланысты басқару жүйелері мен автоматтандыру құралдарын жасау принциптерін, технологиялық процестерді автоматтандыру саласындағы озық
өнеркәсіптік тәжірибені, белгілі тәртіппен бекітілген технологиялық процестерді автоматтандыру жүйелерін жобалау бойынша қолданыстағы нормативті құжаттарды, санитарлық, электротехникалық, өртке қарсы және басқа
да талаптарды басшылыққа алады.
Жобалық материалдар (сызбалар, түсіндірме жазба, смета және т.б.)
минималды қажетті көлемде болуы керек және уақытша қиындық тудырмауы
үшін анық құрастырылуы тиіс.
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Сызбалар мен сұлбалардың халықаралық стандарттар мен келісімдерге
сәйкес орындалуының маңызы зор. Бұл талдап түсіндіру барысында автоматтандыру жүйелерінің жұмысындағы ақаулықтарға алып келуі мүмкін қателіктердің алдын алады.
Графиктік әдістерді техникалық өнімдер туралы ақпарат беру үшін
пайдалануға болатынын түсіну техникалық салада мансаптық өсуді жоспарлайтын тұлғалар үшін аса маңызды болып табылады. Аталған модуль техникалық сызбалар ұстанымдарымен және оларды пайдаланумен, қолмен сызу
техникасы және автоматтандырылған жобалау жүйелерімен (АЖЖ) таныстырады.
Білім алушылар қарапайым техникалық бұйымдарды үш өлшемді суреттер салуға мүмкіндік беретін графиктік әдістерді қолданып қолмен салуды үйренуден бастайды. Бекіткіш құралдар секілді стандартты құрамдауыштар басқа тұтас және қуыс элементтермен бірге салынады. Одан кейін
білім алушылар қазақстандық стандарттарға сәйкес келетін сызудың ресми
техникасымен танысады және бұл тәжірибеге кіріспе болып табылады. Білім
алушылардың құрамдауыштардың жеке бөліктері мен қарапайым техникалық
тораптарды салуына байланысты тізбекті стиль қолданылатын болады.
Техникалық сызу принциптерін үйрене отырып, оқушылар екі өлшемді
АЖЖ (2D) жүйесін сызба дайындау үшін қолдану арқылы әрі қарай дамиды
және бұл жағдайда негізгі баптаулар, сызбалар мен редакциялау командаларын пайдаланады.
Құрылымдық сызбаларды құрастыру барысында білім алушылар автоматтандыру жүйелерінің бағыныш сатысы мен ұстанымдарын түсіне алады.
Принципиалдық сызбалар жүйесінің жұмыс ұстанымын түсіну үшін
қажет, олар өндірісте реттеу жұмыстары мен пайдалану барысында қажет болады.
Типтік құрылымдардың сызбалары құрылғылар мен автоматтандыру құралдарын орнатуға арналған тораптар мен бұйымдардың құрылымын
анықтайды және осы тораптардың сериялы өндірісінде жұмыс құжаттамасын
әзірлеу үшін негіз болады.
Кешенді түрде модуль білім алушылардың техникалық сызбалар дайындау қабілеттерін дамытып, оларға қолмен және компьютермен техникалық
сызба дайындау әдістерін салыстыруға мүмкіндік береді.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Автоматтандыру сызбаларын тағайындалуы мен қорек типі бойынша
жіктелуін білу.
2. Функционалдық автоматтандыру сызбалары мен принципиалдық электрлік сызбалардың элементтерін белгілеуге қолданыстағы МЕМСТ білу және
қолдану.
3. Функционалдық автоматтандыру сызбалары мен принципиалдық электрлік сызбалар элементтерінің шартты-графиктік және әріп таңбаларын құру.
4. Автоматтандыру сұлбаларын құрастыру барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білу және қолдану.
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Модуль мазмұны
1.
Автоматтандыру сұлбаларын тағайындалуы мен қорек типі бойынша жіктелуін білу
Автоматтандырудың құрылымдық сызбалары – бір деңгейлі және көп деңгейлі, орталықтандырылған және орталықтандырылмаған. Құрылымдық сызбалардың тағайындалуы, орындау және ресімдеу ережелері. Функционалдық
автоматтандыру құралдары: технологиялық жабдықтардың шартты белгілері;
коммуникациялар, басқару органдары, технологиялық құрылғы мен автоматтандыру құралдары арасындағы байланыс және жеке қызмет блоктары мен
автоматика элементтері арасындағы байланыс.
Қорек типі бойынша ұстанымдық сызбалар – электрлік, пневматикалық,
гидравликалық. Технологиялық параметрлерді бақылау, басқару және реттеу
бойынша принципиалдық сызбалар.
2. Функционалдық автоматтандыру сұлбалары мен принципиалдық
электрлік сызбалардың элементтерін белгілеуге қолданыстағы МЕМСТ
білу және қолдану
Технологиялық жабдықтар мен құбыр жүйелерін белгілеуге қолданыстағы
стандарт талаптары. Сұйықтықтар мен газдарға арналған құбырлардың сандық шартты белгіленуі. Ұстанымдық электрлік сызбаларды орындау ережелері. Негізгі ұғымдар: сызба элементтері, құрылғы, функционалдық топ,
функционалдық тізбек, өзара байланыс желісі. Принципиалдық сызбаларды
әзірлеуге қойылатын талаптар: тиімділік, қарапайымдылық және үнемділік,
апатты режимдегі сызба әрекеттерінің айқын болуы және жедел жұмысқа
қолайлылығы. Сызбалар элементтерінің шартты графиктік және әріптік-сандық таңбалары. Электрлік сызбалардағы тізбекті белгілеу жүйелері.
3. Функционалдық автоматтандыру сұлбаларын мен ұстанымдық
электрлік сызбалардың элементтерін белгілеу үшін шартты-графиктік
және әріп таңбаларын құрастыру
МЕМСТ 21.208-2013 мемлекетаралық стандарты бойынша аспаптар мен
автоматтандыру құралдарының шартты графиктік белгілері. Өлшенетін шамалардың және құралдардың функционалдық белгілерінің негізгі таңбалары.
Сұлбадағы аспаптар мен автоматтандыру құралдарының шартты белгілерін
құрастыру ережелері. Шартты белгілер өлшемдері – негізгі және рұқсат етілген
(аспап, аппарат, сандық техниканың функционалдық блогы, атқару механизмі).
4.Автоматтандыру сұлбаларын құрастыру барысында ақпараттық-коммуникациялық технологияларды білу және қолдану
Үлгі дайындау: стандартты сызба парағы, мысалы, шекара, мөртаңба, компания логотипі; файлда сақтау.
АЖЖ жүйелері: компьютерлік жүйелер, мысалы, дербес компьютер,
желілер; шығару құрылғылары, мысалы, принтер, плоттер; сақтау, мысалы
сервер, қатқыл диск, CD, флешка; 2D АЖЖ бағдарламалар жинақтары: мысалы: AutoCAD, КОМПАС және т.б.
Техникалық сызбалар дайындау: баптау командалары, мысалы, өлшеу, тор,
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сурет, қабат, сызу топтары, мысалы, координата жазбасы, сызық, ирек, шеңбер, сурет, көпбұрыштар, штрихтау, мәтін, өлшем; редакциялау командалары,
мысалы, көшіру, қозғау, өшіру, айналдыру, сурет, балансирлеу жағдайы, үлкейту, диагоналдық тіркестіру, дөңгелету.
Техникалық сызбалары сақтау және ұсыну: жұмысты электронды файл
түрінде сақтау, мысалы, қатқыл диск, сервер, флешка, CD; қағаз көшірмелерін
жасау, мысалы, басып шығару, жобалау, өлшемі бойынша масштабтау.
Бақылау, басқару, реттеу, дабылдама және тосқауылдау бойынша функционалдық сызбалардың және принципиалдық сызбалардың қарапайым түрлерін
дайындау.
Нормативті құжаттар талаптарына сәйкес автоматтандыру сызбаларын ресімдеу.
Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нәтижелері
ОН 1 Автоматтандыру сұлбаларын тағайындалуы, қорек
типі бойынша жіктей алады.

ОН2Функционалдық автоматтандыру сұлбалары мен принципиалдық электрлік сұлбаларын элементтерін белгілеуге
қолданыстағы МЕМСТ біледі
және қолданады.
ОН3Функционалдық
автоматтандыру сызбалары мен
ұстанымдық электрлік сызбалардың элементтерін белгілеу
үшін шартты-графиктік және
әріп таңбаларын құрастырады.
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Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 Аспаптар мен автоматтандыру құралдарының техникалық параметрлері бойынша
қорек сызбаларын таңдау.
1.2 Тағайындалуы бойынша бақылау, реттеу және басқару сұлбаларын таңдау.
1.3 Сәйкес сұлбаларын өзінің кәсіби қызметінде пайдалану.
2.1 Сұлбаларындағы белгіленуі бойынша
элементтің функционалдық тағайындалуын анықтау.
2.2 Жүйе элементтерін белгілеуде МЕМСТ
пайдалану.
2.3 Элементтер тізімі бойынша техникалық
сипаттамалар мен позициялық белгілеуді
анықтау.
3.1 Қолданыстағы Нормативті құжаттар мен
қолданыстағы МЕМСТ сәйкес функционалдық тағайындалуы мен өлшенетін параметрлері бойынша аспаптар мен автоматтандыру
құралдарының шартты белгілерін құрастыру.
3.2 Берілетін белгіге тәуелді функционалдық
сұлбаларындағы жалғау желілерін белгілей
білу.
3.3 Функционаллық автоматтандыру сұлбаларындағы аспаптар позициясын оқу және
белгілеу.
3.4 Принципиалдық электрлік сызбалардағы
әріптік-сандық таңбаларды оқу және қолдана
білу.

ОН4 Автоматтандыру сұлбаларын құрастыру барысында
ақпараттық-коммуникациялық
технологияларды біледі және
қолданады.

4.1 Автоматтандыру сұлбаларын рәсімдеу
үшін графиктік редакторларды қолдану.
4.2 Сызба элементтері тізімін дайындау
және негізгі жазбаны толтыру.
4.3 Сызбаларды нормативті құжаттар талаптарына сәйкес ресімдеу

БЖМ.03 «Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау ережелерін сақтау»
Мақсаты және міндеті
Аталған модуль білім алушыларға еңбекті және денсаулықты қорғау туралы негізгі нормалар мен заңдар туралы және олардың тәжірибеде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету үшін қолданылуы туралы түсінік береді.
Модульге кіріспе
Жұмыс жасайтын немесе кез келген өндірістік ортада жүрген адамдардың
өзін дұрыс сезінуі аса маңызды болып табылады. Барлық жұмысшылар денсаулығы мен өзін дұрыс сезінуіне қолайсыз әсер туындамауы үшін өз жұмыстарын қауіпсіз орындауы тиісті болады. Шын мәнінде көптеген ұйымдар тәуекелдерді азайтыпқана қоймай, жұмыс ортасын жақсартады, алайда, өзінің
жеке жұмыс ортасын басқалар үшін жақсартуға тырыспайды.
Жұмыс орнындағы еңбекті және денсаулықты қорғау – бұл қызметкерлердің,
келушілер мен жұмыс қызметі нәтижесінде зардап шегуі мүмкін тұлғалардың
кең шеңберінің денсаулығын қорғау үшін дайындалған шаралар жүйесі.
Еңбекті және денсаулықты қорғау заңдармен және ережелермен қадағаланады,
ал заңдар тұрақты түрде жаңартылады және қайта қаралады. Осы ұйымдарда өзгерістерді біліп, жаңартуларға қатысты хабардар болу деңгейін сақтауы маңызды.
Аталған модуль білім алушыларға денсаулықпен байланысты қауіп пен
тәуекелдерді түсінуге, жұмыс орындағы қауіпсіздік және денсаулық және
олармен байланысты нормалар және заңдар туралы түсінік береді. Білім
алушылардан жұмыс орнында кездесетін қауіп пен тәуекелді анықтау мен
бағалау талап етіледі. Білім алушылар есептілік ұстанымдарын, сонымен қатар, заңдылық негізінде орын алған жазатайым жағдайлар туралы жазбаларды қарастыратын болады.
Бұл модуль көптеген оқу бағдарламалары шеңберінде осы құрамдауыштың көптеген өнеркәсіптік, өндірістік және инженерлік жағдайларда
жоғары бағаланатынын көрсете алады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Еңбек және денсаулықты қорғау бойынша негізгі заңдар мен нормаларды
түсіну.
2 Жұмыс орнында қауіпті жағдайды анықтау мен бақылауды білу.
3. Бақылау әдістерін белгілеу арқылы тәуекелдерді бағалай білу.
4. Жазатайым жағдайлар мен оқиғалардағы тіркеу және есепте пайдаланылған әдістерді түсіну.
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Модуль мазмұны
1. Еңбекті және денсаулықты қорғау бойынша негізгі заңдар мен нормаларды түсіну
Заңдар мен нормалардың негізгі сипаттамалары: заңнама, мысалы, Қазақстан Республикасының еңбек кодексі және т.б.
2. Жұмыс орнында қауіпті жағдайды анықтауды және бақылауды білу
Жұмыс орнында: қауіптерді анықтауға арналған әдістер, мысалы, актілер, маңызды тәуекелді талдау, осы тәуекелдер нәтижелерін немесе
салдарын болжау, апаттар туралы деректерді пайдалану, жұмыс әдістерін
мұқият қарастыру.
Жұмыс ортасы: жұмыс орнын және әлеуетті қауіптерді зерттеу, мысалы,
тұйық кеңістіктер, су астындағы немесе биіктіктегі жұмыстар, электр тоғынан
жарақат алу қаупі, химикаттар және шу.
Тәуекелге айналатын қауіптер: белгілі және маңызды тәуекелдерді
анықтау; шығын келтіру мүмкіндігі; дұрыс бақылау әдістерін таңдау; электрлік қауіпсіздік, мысалы, қауіпті, жарақат себептерін анықтау және бақылау, электрдің денеге әсері, желінің шектен тыс жүктемесі; механикалық
қауіпсіздік, мысалы, қауіпті анықтау және бақылау, жарақат себептері, айналмалы жабдық, өткір бұрыштар; қауіпсіздік құрылғылары, мысалы, дифференциалды қорғаныс құралдары (ДҚҚ), қорғау, апат барысындағы қауіпсіздік, тетіктер.
3. Бақылау әдістерін белгілеу арқылы тәуекелдерді бағалай білу
Тәуекелді бағалау: бағаланатын нысандар/салалар, мысалы, машина жұмысы, жұмыс аймағы; бес қадам (негізгі қауіптер, шығын көретін/зардап шегетін
кім, тәуекелді бағалау және сақтық тиімділігін анықтау, деректерді тіркеу,
бағалауды талдау).
Бақылау шараларын қолдану: қажеттіліктен бас тарту (жобадан алып тастау), танылған үдерістерді пайдалану, заттарды қадағалау, қоршау құрылғысы, көтеру үдерісін бағалау және қолмен өңдеуді бағалау, тұрақты тексеру,
жеке қорғаныс құралдарын пайдалану (ЖҚҚ), қызметкерлерді оқыту, денсаулыққа және қауіпсіздікке қатысты жеке үдерістер.
4. Жазатайым жағдайда зардап шеккендерге алғашқы көмек көрсете
білу
Өндірістік жарақат, қауіпті және зиянды өндірістік факторлар: тексеру, жазатайым жағдайларды есепке алу және талдау; жарақат, химиялық
күйік, электрлік жарақат жағдайында алғашқы (дәрігерге дейінгі) көмек
көрсету.
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Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нәтижелері
ОН1 Денсаулық және еңбекті
қорғау бойынша негізгі заңдар
мен нормаларды түсінеді.

ОН2 Жұмыс орындағы қауіпті
жағдайды қалай анықтау және
бақылау қажет екенін біледі.

ОН3 Бақылау әдістерін белгілеу
арқылы тәуекелдерді бағалай
біледі

ОН4
Жазатайым
жағдайда
алғашқы көмек көрсете білу

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық талаптарын сақтау: Қазақстан Республикасының еңбекті қорғау
заңнамасының негіздері; еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесі (ЕҚСЖ); еңбекті
қорғау жұмыстарын ұйымдастыру.
1.2 Кәсіби қызметте еңбекті қорғау бойынша білімді қолдану.
2.1 Технологиялық процестер мен жабдықтардың қауіпсіздік параметрлері мен
ауытқуын анықтай білу;
2.2 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың адамға зиянды әсері мүмкіндігін бағалау.
3.1 Қол құралдарын, электрлік құралдарды, пневмоқұралдарды таңдау және
пайдалану;
3.2 Қол құралдарымен жұмыс істеу барысында қауіпсіздік талаптарын сақтау;
3.3 Жеке қорғаныс құралдарын қолдану;
3.4 Электрден қорғау құралдары мен
сақтандыру құрылғыларын пайдалану;
1.1 Алынған
жарақатқа
тәуелді
алғашқы медициналық көмек көрсету
тәсілдерін таңдау.
1.2 Электр тоғымен жарақаттанған
жағдайда дәрігерге дейінгі көмек көрсету;
1.3 Алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдерін меңгеру: қан тоқтату, жарақатты өңдеу, күйік және сынықта көмек
көрсету, зардап шегушіні тасымалдау.

БЖМ.04 «Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері»
Мақсаты және міндеті
Аталған модуль білім алушыларға нарықтық экономика жағдайындағы
кәсіпкерлік негіздері туралы түсінік береді.
Модульге кіріспе
Қазақстанның дамуының қазіргі кезеңі кез келген адамға өзінің кәсіпкерлік қабілеттерін сынап көруге мүмкіндік береді.
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Ірі жоғары технологиялы өндірістер біздің еліміздің экономикасының негізін құрайды. Алайда, тарих шағын бизнестің икемді, шағын және дағдарыс
жағдайында тұрақты болуына байланысты ірі кәсіпорындармен бәсекелес
бола алатынын көрсетіп отыр.
Модульдің бірінші бөлімінде білім алушылар нарықтық экономика негіздерімен, сұраныс, ұсыныс, бәсекелестік, ақша айналымы секілді түсініктермен танысады.
Модульдің екінші бөлімінде білім алушылар кәсіпкерлік қызмет мазмұны
мен мәдениеті, тіркеу тәртібі, салық салу, өнімдердің өзіндік құн және кәсіпкерлік қызметтің нәтижелері сияқты мәселелерді оқиды.
Модульдің қорытынды бөлімінде білім алушылар маркетингтік зерттеу
жүргізу технологиясын меңгеріп, бизнес-жоспар құрылымы мен оны әзірлеумен, шаруашылық келісім-шарттармен танысады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1.Экономикалық категориялар мен заңдарды, экономикалық жүйенің даму
заңдылықтарын білу; елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға талдау жасауды үйрену.
2. Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативті-құқықтық актілерді, құжаттар
тізімі мен кәсіпкерлік қызметті тіркеу үшін қажетті әрекеттер реттілігін білу.
3. Шағын кәсіпорынның бизнес жоспарының құрылымы мен оның негізгі
бөлімдерін білу.
Модуль мазмұны
1. Экономикалық категорияларды және заңдарды, экономикалық
жүйенің даму заңнамаларын білу; елдегі әлеуметтік-экономикалық
жағдайға талдау жасай алу
Нарықтық механизмнің қызмет етуінің негіздерін және елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайдың кәсіпкерлік әрекетті жүзеге асыруға қалай әсер
ететінін білмей бизнеспен айналысу мүмкін емес.
Нарық – бұл ерекше заңдар – сұраныс және ұсыныс заңдары бойынша жүзеге
асырылатын сату-сатып алу мәмілелерінің шексіз тізбегі. Бұл заңдар сатушылар (өндірушілер) мен сатып алушылардың (тұтынушылар) тәртіптерінің «ережесін» ұсынады. Нарық жағдайында тауарларға сұраныс пен ұсыныс арасындағы қарым-қатынас, мезгіл-мезгіл тепе-теңдікке жетіп, үнемі ауысып тұрады.
Әрбір берілген мезеттегі сұраныс пен ұсыныс арасындағы қарым-қатынас нарық конъюнктурасы деп аталады. Білім алушылар келесі категорияларды игеруі
керек: қажеттілік, сұраныс, ұсыныс, нарықтық тепе-теңдік, нарықтық тепе-теңдік
бағасы, сұраныс пен ұсыныс икемділігі, бәсеке, бәсекелік күрес әдістері.
2. Кәсіпкерлік қызметті белгілейтін нормативтік құқықтық актілерді,
кәсіпкерлік әрекетті тіркеу үшін қажетті құжаттар тізімін және әрекеттер ретін білу
Кәсіпкерлік қызмет заңды тұлғаны құрмастан (жеке-дара кәсіпкерлік)
және заңды тұлғаға сәйкестендіріп жүзеге асырыла алады.
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Коммерциялық заңды тұлға өз әрекетінің негізгі мақсаты ретінде табыс табуды көздейтін ұйым болып табылады.
Коммерциялық заңды тұлғалар: серіктестіктер, акционерлік қоғамдар, өндірістік кооперативтер. Заңды тұлға оны мемлекеттік тіркеген сәттен бастап
құрылған болып есептеледі. Заңды тұлға құрылтайшы құжаттар негізінде
әрекет етеді: құрылтай шарты және жарғы.
Жеке кәсіпкерлік субъектілері келесілерге жатқызылуы мүмкін:
кіші кәсіпкерлік субъектілерге;
- орта кәсіпкерлік субъектілерге;
- ірі кәсіпкерлік субъектілерге.
Кәсіпорын қызметкерлерінің орташа жылдық саны критерийі болып табылады.
3.Кіші кәсіпкерліктің бизнес-жоспарының құрылымын білу және негізгі бөлімдерін құрастыра алу
Нарықтық экономикада кәсіпкерлер өз әрекеттерін нақты және тиімді
жоспарламаса, сәттілікке жете алмайды.
Кәсіпкерлік формаларының көптүрлілігіне қарамастан кәсіпкерлік әрекеттің барлық салаларында қолданылатын негізгі ережелер бар. Және әлеуетті
қиындықтарға уақытылы дайындалу және алдын алу үшін қажетті, осылайша
алдыға қойылған мақсаттарға жетуде тәуекелді азайту.
Кәсіпкерліктегі басты құжаттардың бірі – бизнес-жоспар, оған бизнес-идея, маркетингтік жоспар, қаржылық жоспар және қызметкерлер бойынша
жоспар кіреді. Сондай ақ толымды жұмыс үшін қажетті бастапқы капитал
көлемін анықтау қажет.
Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы
модульді
табысты Бағалау критерийі
аяқтағаннан кейінгі білім Білім алушы міндеттері
алушыны оқыту нәтижелері
ОН1 Экономикалық категория- 1.1«Сұраныс», «ұсыныс» түсінігін түсінларды және заңдарды, экономи- діру
калық жүйенің даму заңнамала- 1.2 Сұраныс заңы және ұсыныс заңын
рын біледі; елдегі әлеуметтіктұжырымдау және түсіндіру.
экономикалық жағдайға талдау 1.3 «Сұраныс және ұсыныс икемділігі»
жасай алады
түсінігін түсіндіру
1.4 Бәсекенің бағалық және бағалық емес
әдістерінің мазмұнын түсіндіру
1.5 Банктер қызметтерін және елдегі ақша
айналымының мәнін түсіндіре алу
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ОН2 Кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық
актілерді, кәсіпкерлік қызметті
тіркеу үшін қажетті құжаттар
тізімін және әрекеттер ретін
біледі

ОН3 Кіші кәсіпорын бизнес-жоспарының құрылымын
біледі және негізгі бөлімдерін
құра алады.

1.1 Кәсіпкерлік қызметтің ұйымдық-құқықтық формаларын білу
1.2 Бизнеспен айналысу үшін жеке қасиеттерін және ынталандыруды объективті
бағалай алу
1.3 Кәсіпкерлік қызметті тіркеу ретін
және қажетті құжаттар тізімін білу
1.4 Кіші бизнеске салық салу ерекшеліктерін түсіндіре алу
1.1 Бастапқы капиталды талдай және есептей алу
1.2 Бастапқы капиталды қаржыландыру
көздерін білу
1.3 Бизнес-жоспардың мазмұнын білу
1.4 Нарықтық конъюнктураны талдай алу
және маркетинг жоспарын құрастыра алу
1.5 Қаржылық жоспардың негізгі көрсеткіштерін есептей алу.
1.6 Кіші бизнесте шаруашылық шарттарды
жасау тәртібін білу.

КМ. 01 «Бақылау-өлшеу аспаптарын монтаждау»
Мақсаты және міндеті
Осы модуль білім алушыларға автоматтандыру құралдары және аспаптары
бойынша монтаждық жұмыстарды жүзеге асыруға техникалық құжаттамаға,
монтаждық жұмыстардың, сынақтар мен пайдалануға тапсырудың негізгі
тәсілдері мен әдістеріне түсінік береді.
Модульге кіріспе
Осы модуль білім алушыларға автоматтандыру құралдары және аспаптарын монтаждау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, монтаждық басқармалар құрылымы, объектілердегі монтаждау-әзірлеу шеберханалары мен
монтаждау учаскелерінің мақсаты, жұмыстарды жүргізудің құрамы туралы
түсінік береді.
Білім алушылар монтаждық жұмыстар үшін техникалық құжаттама құрамын және мазмұнын, сыртқы біріктірулер сұлбаларын, монтаждық-коммуникациялық сұлбаларды орындау ережелерін, аспаптар мен таңдаулы құрылғылардың типтік монтаждық сызбаларының мақсатын білуі тиіс.
Қалқандар, пульттер және штативтерді монтаждау тәсілдері мен техникалық
талаптары, оларға аспаптар мен аппаратураны бекіту. Технологиялық жабдықта
және құбыр өткізгіштерде таңдаулы құрылғылар, конструкциялар монтажы.
Осы модуль температура, қысым, шығын, деңгей, салмақ және басқа технологиялық параметрлердің алғашқы өлшегіш түрлендіргіштер монтажы туралы түсінік береді.
Реттегіштер мен атқарушы механизмдер монтажы. ТҮ АБЖ өнеркәсіптік
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бақылағыштар мен блоктар монтажы.
Өндірістік оқыту кезінде студенттер жабдықпен, саймандармен және монтаждау бұйымдарымен жұмыс істеу дағдысына ие болады.
Монтаждау жұмыстарын орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
Өндірістік оқыту барысында саймандармен жұмыс істеу дағдыларына ие
болу, нұсқаулықтар және нормативтер бойынша монтаждау жұмыстарын
орындау қарастырылады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1.Автоматтандырылған жүйелердің монтаждау жұмысын ұйымдастырудың
жалпы қағидаларын білу.
2. Автоматтандырылған жүйелер монтажына жобалық құжаттаманың құрамын және мазмұнын білу.
3. Автоматтандыру жүйелерінің құбырлық және электр сымдарын монтаждау бойынша жұмыстар құрамын білу.
4. Автоматтандыру аспаптары мен құралдарын монтаждау бойынша жұмыстар құрамын білу.
Модуль мазмұны
1.Автоматтандырылған жүйелердің монтаждық жұмыстарын ұйымдастырудың жалпы қағидаларын білу
Монтаждық басқару құрылымы. Қызметкерлерді әкімшілік-басқару, өндірістік-техникалық бөлімнің, өндірісті дайындау учаскесінің тағайындалуы
және қызметтері. Монтаждық-дайындау шеберханалары, олардың тағайындалуы, орындайтын жұмыс түрлері, жабдық, саймандар және материалдар.
Объектіде монтаждау учаскесін ұйымдастыру. Монтаждау ұйымының объектінің құрылыстық әзірлігіне талаптары. Дайындық жұмыстары. Монтаждау
жұмыстарының сапасын қамтамасыз етудегі стандарттаудың орны.
2.Автоматтандырылған жүйелер монтажына жобалық құжаттаманың құрамы мен мазмұнын білу
Автоматтандыру жобасын әзірлеу кезеңдері. Техникалық жоба және жұмыс құжаттамасы, мақсаты және құрамы. Бақылау және басқару, техникалық
құралдар кешенінің құрылымдық сызбасы.
Автоматтандырудың функционалдық сызбалары. Бақылау, реттеу, басқару,
сигнализация, қоректену, қорғау және тұйықтандырудың қағидалық сызбалары.
Қалқандар мен пульттердің жалпы түрлері. Сыртқы сымдар сызбасы. Жабдық пен сымдардың орналасу жоспарлары. Тапсырыстық ерекшеліктер.
Жұмыстарды өндіру жобасының құрамы. Монтаждық жұмыстардың басталуы алдында жобалық-сметалық құжаттаманы өңдеудің тәртібі мен көлемі.
3.Автоматтау жүйелерінің құбырлық және электр сымдарын монтаждау бойынша жұмыстар құрамын білу
Құбырлық және электр сымдарын монтаждауға техникалық құжаттама.
Технологиялық процестерді автоматтандыру жүйелерінде қолданылатын
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құбырлық сымдардың жіктелуі. Құбырлық сымдар трассаларын бөлу және
құрылыстық және технологиялық құрылғыларға біріктіру. Ішкі және сыртқы
құбырлық төсемдер салу. Құбырлық блоктарды салу.
Туннельдерде, кабель каналдарында, қораптар мен қорғаныс құбырларында ашық тәсілмен электр сымдарын төсеу. Электр сымдарын тексеру және
таңбалау. Сынақтан өткізу және пайдалануға беру.
Құбырлық және электр сымдарын монтаждау кезінде қауіпсіздік техникасы.
4.Автоматтандыру аспаптары мен құралдарын монтаждау бойынша
жұмыстар құрамын білу
Кіргізетін құрылғылар мен таңдаулы құрылғыларды орнатудың типтік сызбалары. Автоматтандыру аспаптары мен құралдарын өндіруші-зауыттардың
монтаждық-пайдаланушылық нұсқаулары.
Автоматтандыру аспаптары мен құралдарын монтаждау алдындағы тексеру. Аспаптарды «орны бойынша» және қалқандарда орнату. Температура, қысым, шығын, деңгей, концентрация және басқа технологиялық параметрлерін
алғашқы түрлендіргіштерді орнатуға техникалық талаптар.
Автоматтандыру аспаптары мен құралдарын монтаждау кезіндегі қауіпсіздік техникасы.
Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты
Бағалау критерийі
аяқтағаннан кейінгі білім
Білім алушы міндеттері
алушының оқыту нәтижелері
ОН1 Автоматтандырылған жүй- 1.1 Монтаждық басқару құрылымын,
елердің монтаждық жұмыстажеке бөлімшелер мен монтаждық учаскерын ұйымдастырудың жалпы
лердің мақсатын түсіндіру
қағидаларын біледі
1.2 Басқару учаскеде монтаждау бойынша жұмысты ұйымдастыра алу.
ОН2 Автоматтандырылған жүй- 2.1 Монтаждық жұмыстарды орындау үшін
елер монтажына жобалық құжұмыс сызбаларының құрамын анықтау
жаттаманың құрамы мен мазмұ- 2.2 Аспаптар мен таңдаулы құрылғыларды
нын біледі
орнатуға типтік монтаждық сызбаларды
пайдалана алу
2.3 Аспаптар мен аппаратураны дайындаушы-зауыттардың монтаждық-пайдаланушылық нұсқаулармен жұмыс істей алу
ОН3 Автоматтандыру жүйе3.1 Құбырлық және электр желілерін төсеу
лерінің құбырлық және электр үшін монтаждық саймандар мен құралдарсымдарын монтаждау бойынша ды таңдау және пайдалану.
жұмыстар құрамын біледі
3.2 Сымдар мен кабельдерді төсеу, таңбалау және қосу
3.3 Импульстік, басқарушылық, қоректеуші
және қосымша құбырлық сымдарды төсеу
3.4 Монтаждау кезінде қауіпсіздік техникасы талаптарын сақтау
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ОН4 Автоматтандыру аспаптары мен құралдарын монтаждау
бойынша жұмыстар құрамын
біледі

4.1 Зауыттық нұсқаулар бойынша аспаптарды орнату тәсілдерін таңдау және пайдалану.
4.2 Аспаптың дұрыс орнатылғанын және
қосылғанын бақылай алу.
4.3 Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу дағдыларына ие болу.

КМ.02 «Пайдалану және техникалық қызмет көрсету»
Мақсаты және міндеті
Осы модуль білім алушыларға автоматтандыру аспаптары мен құралдарына техникалық қызмет көрсету үрдістері мен ұйымдастыру құрылымының
түсінігін береді
Модульге кіріспе
Осы модуль білім алушыларға автоматтандыру құралдарын мақсаты бойынша пайдалану және дайындау, оларға техникалық қызмет көрсету, сақтау
және тасымалдаудан құралатын шаралар кешеніне түсінік береді.
Автоматтандыру аспаптарын, құралдары мен жүйелерін пайдалануға дайындауды оларды объектіге орнату бойынша монтаждық жұмыстармен қатар бірмезетте бастау қажет. Аспаптарды дайындаудағы негізгісі — оларды
пайдалану үшін қолданыла алатын жағдайға дейін жеткізу бойынша іске қосу-реттеу жұмыстары.
Автоматтандыру құралдарын пайдалану сенімділігінің, олардың тиімділігі
мен ұзақмерзімділігін қамтамасыз ететін, негізгі шарттары: қызмет көрсетуші
персоналдың техникалық пайдалану ережелерін және қауіпсіздік техникасын
қатаң орындауы; аспаптар мен реттегіштердің техникалық қызмет көрсетілуін
және жоспарлық-ескерту жөндеулерін уақытылы және білікті орындау.
Модуль білім алушыларға метрологиялық қызметтің негізгі міндеттері
білімін (аспаптарды тексеру және калибрлеу, метрологиялық қамтамасыз етуді автоматтандыру және жетілдіруді дамыту) береді.
Пайдалану қызметінің негізгі міндеттері мен қызметтеріне келесілер жатады:
техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету, аспаптарды шешу және орнату,
ағымдық және капиталды күрделі жөндеу жасау, тексеру, монтаж және жөндеу;
техникалық жұмыстардың кестелерін құру, аспаптарға, жабдықтарға, қосалқы
бөлшектерге, материалдарға және құжаттарға өтінімге кесте құру; автоматтандыру аспаптары мен құралдарының жеткізілуін бақылау, дұрыс сақтау, жіберу
шарттарын қамтамасыз ету, актілер мен наразылықтар құрастыру; пайдалануды
бақылау және кәсіпорында өлшемдер мен автоматика құралдарын пайдалану.
Өндірістік оқыту барысында нұсқаулықтар мен нормативтер бойынша техникалық қызмет көрсетудің және жөндеу жұмыстарын орындаудың дағдыларын игеруді қарастырады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
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1. Метрологиялық зертхананы ұйымдастыру және жабдықтары туралы
түсінігінің болуы.
2. Құралдарды тексеру, калибрлеу мен аттестаттау тәртібі және автоматика
жүйесі туралы түсініктің болуы
3. Құралдар мен автоматтандыру құрылғыларының пайдалану-техникалық
қызмет көрсетуді орындай алу.
Модуль мазмұны
1. Метрологиялық зертхананы ұйымдастыру және жабдықтары туралы түсінігінің болуы
Зертханалар жеке ғимараттарда немесе оқшауланған бөлмелерде орналасуы
керек. Зертхана бөлмелеріне қойылатын негізгі талаптар: а) тербелістердің,
электрлік кедергілердің болмауы; б) жұмыс орындарының 150 төмен емес
люксте жарықтандырылуы; в) ғимараттағы бөлмелердің температура 20±50С
және салыстырмалы ылғалдылық 50-80% болуы керек; айнымалы тоқ көзі
220±2В, барометрлік қысым 750±30 мм.сын.бағ.; г) зертханаларда резервтік
құралдарды және қосалқы бөлшектерді сақтауға арналған қойма бөлемелері
болуы қажет. Зертханада мемлекеттік метрологиялық қызмет органдарында
тексерілген өлшеудің барлық түрлері бойынша үлгілік құралдарының толық кешені болуы керек. Зертханада нормативті-техникалық құжаттамалар,
тексеру әдістері мен құралдары, техникалық шарттар, өлшеу құралдарының
МЕМСТ мен техникалық құжаттамасы болуы қажет. Өлшеу құралдарын жөндеуге арналған қосалқы бөлшектер, сонымен қатар, өлшеудің тексерілген, үлгілік және жұмыс құралдарын ауыстыру үшін резервтік аспаптар болуы керек.
2. Құралдарды тексеру, калибрлеу мен аттестаттау тәртібі және автоматика жүйесі туралы түсініктің болуы
Өлшеу құралдарын тексеру – өлшеу құралдарының (ӨҚ) белгіленген техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау мен растау мақсатында мемлекеттік
метрологиялық қызмет органы орындайтын операциялардың жиынтығы.
Өлшеу құралдарын келесі тексеру түрлеріне түсіреді:
а) алғашқы тексеріс – өндірістен ӨҚ шығару кезіндегі тексеріс;
б) мерзімді тексеріс – мемлекеттік метрологиялық қызметпен келісілген
кесте бойынша уақыт аралығында пайдалану және сақтау кезіндегі тексеріс;
в) кезектен тыс тексеріс – құралды ұзақ сақтағаннан, жөндегеннен және
баптағаннан кейін тексеру туралы куәлік жоғалғанда, тексеру белгісі, бітеуіші
зақымдалған кездегі жүргізілетін тексеріс;
г) инспекциялық – метрологиялық қадағалау органдары жүргізетін тексеріс.
Өлшеу құралдарын калибрлеу – өлшенетін параметрдің нақты мәнін
анықтау мақсатында мемлекеттік метрологиялық бақылау мен қадағалауға
жататын ӨҚ калибрлеуші орындайтын операциялардың жиынтығы.
ӨҚ тексеру мен калибрлеу нормативті құжаттар талаптарына сәйкес жүргізіледі (тексеру әдістері мен құралдары, бекітілген тексеріс сұлбалары, нұсқаулықтары мен тексеру әдістемесі).
3. Құралдар мен автоматтандыру құрылғыларының пайдалану-техникалық қызмет көрсетуді орындай алу
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Метрология мен автоматика қызметі жүргізетін техникалық жұмыстар жоспардан тыс және алдын ала жоспарлы болып бөлінеді. Жоспардан тыс жұмыстар өлшеу мен автоматтандырудың істен шыққан құралдарын ауыстыруға бағытталған.
Алдын ала жоспарлы жұмыстарына: а) техникалық тексеру; б) ағымдағы және
күрделі жөндеу; в) өлшеу құралдарын тексеру мен калибрлеу кіреді.
Пайдалану-техникалық қызмет көрсету екі жоспарлы жөндеу арасындағы
жұмыстардың барлық кезеңі бойында жүргізіледі және оған кіретіндер: а)
өлшеу құралдары мен автоматика жүйесінің жағдайын тексеру мақсатында
тұрақты жүргізілетін техникалық қадағалау; б) профилактикалық жұмыстар
зауыт нұсқаулығының талаптарына сәйкес жүргізіледі; в) ағымдағы қызмет
көрсету кезекті жоспарлы жөндеуге дейінгі автоматтандыру аспаптары мен
құралдарын қалыпты пайдалануды қамтамасыз ететін минималды жұмыс
көлемін береді.
Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты аяқтағаннан кейінгі білім алушының
оқыту нәтижелері
ОН1 . Метрологиялық зертхана ұйымы мен құрылғысы туралы түсінігі болады.

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері

1.1 Метрологиялық зертхана тағайындалуын түсіну
1.2 Зертхана ғимараттарына қойылатын негізгі талаптарды білу
1.3 Метрологиялық зертхана жабдықтарының құрамы мен тағайындалуын білу
ОН2 Құралдарды тексеру, калибр- 2.1 Тексеру әдістері мен құралдарына
леу мен аттестаттау тәртібі және нормативті-техникалық құжаттаманы
автоматика жүйесі туралы түсінік- қолдана білу
тің болуы.
2.2 Аспаптарды тексеру мен калибрлеуді жүргізу дағдыларының болуы
2.3 Аспаптарды тексеру мен калибрлеу
қорытындысы бойынша техникалық
құжаттаманы құрастыру білу
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ОН3 Құралдар мен автоматтандыру 3.1 Құралдар мен автоматтандыру
құрылғыларының пайдалану-тех- құрылғыларының пайдалану-техникалық
никалық қызметін орындай алуы. қызмет көрсетуі бойынша жұмыстарды
орындау үшін жұмыс орнын ұйымдастыру білу
3.2 Өлшеу құралдары мен автоматтандыру жүйесінің жағдайын тексеру мақсатында техникалық қадағалау жүргізу
3.3Зауыттық нұсқаулықтары талаптарына
сәйкес алдын алу жұмыстарды орындау
3.4 Кезекті жоспарлы жөндеуге дейін
құралдар мен автоматтандыру құрылғыларын қалыпты пайдалануды қамтамасыз
ету мақсатында ағымдағы қызмет көрсетуді жүзеге асыру
КМ.03 «Бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу»
Мақсаты және міндеті
Аталмыш модуль білім алушыларға жөндеу қызметінің ұйымдастыру
құрылымы және құралдар мен автоматтандыру құрылғыларының жөндеу жұмыстарының құрамы түсінігін береді.
Модульге кіріспе
Жөндеу қызметінің негізгі міндеті: аспаптар мен автоматиканың барлық
паркін жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау, жөндеудің жоғары сапасын қамтамасыз ету және аспаптар мен автоматтандыру құрылғыларына ағымды қызмет көрсетуге кететін уақыт шығынын азайту.
Өлшеу құралдарын жөндеудің үш деңгейлі жүйесі бар:
1. Жөндеу-тексеру зертханалары көмегімен пайдалану орнында;
2. Жөндеу учаскелерінде;
3. Өлшеу құралдарының жөндеу зауыттарында немесе өндіруші зауыттарда.
Істен шығу сипатына, қалпына келтіру еңбек сыйымдылығы мен ресурстарды өңдеу дәрежесіне байланысты: ағымдағы, орташа және күрделі жөндеу түрлері болып бөлінеді.
1. Ағымдағы жөндеуге жататындар: жабдыққа күрделі диагноз қоймай
жиынтығын ауыстыру жолымен жеке ақаулықтарды жою жұмыстары. Бұл
нормаланған мәнге дейін сипаттарын жеткізу үшін ӨҚ реттеу бойынша күрделі емес операцияларды орындау.
2. Орташа жөндеу – ағымдағы жөндеудің жұмыстары, сонымен қатар, ақаулықтар мен баптауларды жоюмен құралдардың барлық құрамдас бөліктерінің
техникалық жағдайын кейін тексерумен ӨҚ ресурсын біртіндеп қалпына келтіру үшін элементтерін алмастыру немесе қалпына келтіру бойынша көп еңбекті қажет ететін операциялар кіреді.
3. Күрделі жөндеу – аспапты толықтай бөлшектейді, әрбір тетіктің, элементтің, құрылымның техникалық жағдайын анықтайды. Күрделі диагности38

калық жабдықтарды талап ететін қатты бүлінулер мен істен шығуларды жояды, істен шыққан элементтер мен құрамдас бөліктерді қалпына келтіру мен
ауыстыруды, баптау және реттеу және кейінгі сынақтар өткізу.
Жөндеуді орындау әдісі бойынша ажыратады:
1. Жете жөндеу әдісі – жиынтық элементтерді ӨҚ ауыстыру жолымен қалпына келтіру. Әдістің кемшілігі жөндеудің ұзақ уақыты, диагностикалық
құрылғының күрделілігі, жұмыскерлер біліктілігіне қойылатын жоғары талаптар, іздеу әдісі мен ақаулықтарды жою сипаты бар жөндеу құжаттамасының қажеттілігі болып табылады;
2. Агрегаттық – істен шыққан агрегаттарды (тораптарды, тақталарды, блоктарды) жаңа немесе жөнделгендермен ауыстыру. Артықшылықтары: жөндеудің минималды уақыты, технологиялық құрылғының қарапайымдылығы,
жөндейтін қызметкердің біліктілігіне қойылатын жоғары емес талаптар.
Кемшіліктері: қосалқы бөлшектердің (тораптар, блоктар) жоғары құны.
Жөндеу аяқталған соң формулярға және басқа да нормативті құжаттамаға
белгі қойып аспапты тексеруге жібереді.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру туралы білу.
2. Жөндеуші-слесарлардың жұмыс орындарын жабдықтау туралы білу.
3. Құралдарды жөндеуге техникалық құжаттаманы ресімдеуді білу.
4. Құралдар мен автоматтандыру құралдары бойынша жөндеу жұмыстарының жекелеген түрлерін орындай білу.
Модуль мазмұны
1. Жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру туралы білу
Өлшеу құралдарын жөндеу бойынша (ӨҚ) қызметті жүзеге асыру барысындағы лицензиялық талаптар: а) сәйкес құрылғылардың болуы және белгіленген техникалық талаптар мен стандарттарға сәйкес ӨҚ жөндеуді қамтамасыз
ететін өндірістік технологияны сақтау; б) тексеруге жатпайтын жөнделген ӨҚ
мемлекеттік метрологиялық бақылау, қадағалау және алғашқы калибрлеуді
орындау саласында қолданылатын, жөнделген ӨҚ алғашқы тексеруді орындау үшін ұйымдастыру мен техникалық мүмкіндіктердің болуы; в) нормативті-техникалық құжаттар талаптарына сәйкес өндірісте жөндеу жұмыстарын жасау үшін бөлме қажеттіліктердің болуы; д) жеке кәсіпкерлердің және
заңды тұлғадағы жұмыскерлердің мемлекеттік метрологиялық қызмет немесе
кәсіпорында мемлекеттік метрологиялық қызмет өкілінің қатысуымен біліктілікті көтерудің арнайы курстарында жөндеу мен дайындау бойынша өткен
немесе қайта даярлау жағдайы кезінде жоғары немесе орта кәсіби-техникалық білімінің, не жоғары немесе орта кәсіби білімінің болуы.
2. Жөндеуші-слесарлардың жұмыс орындарын жабдықтау туралы білу
Слесарь-жөндеушілердің жұмыс орны келесілермен жабдықталуы қажет:
1. Арнайы сұлбамен; 2. Электрондық пневматикалық тораптардың ақаулықтарын іздеуге арналған құрылғылармен; 3. Орамдардың қысқа тұйықталуын та39

буға арналған құрылғылармен; 4. Ауа, су және электрлік қуат көзі жүргізілген;
5. Созатын құрылғылар орнатылған. 6. Жұмыс орнының жеткілікті табиғи
және жасанды жарықтануының болуы; 7. Бөлме ауданы бір адамға 5м2 кем
емес; 8. Арнайы талаптарға сәйкес келетін сынап құралдарын жөндеу үшін
жеке бөлме.
3. Құралдарды жөндеуге техникалық құжаттаманы ресімдей білу
Жөндеуге қабылданған құрылғы түбіртегі тапсырыс берушіге берілетін
жөндеуден кейін беру күнін көрсетумен жөндеу картасы жазылады. Қабылдау
тобы ақаулық актісін құрастырады, содан кейін жабдықты тазалайды және
бояйды. Жөнделетін құралдарды қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдармен жабдықтайды. Жөндеу картасында жөндеуге кететін уақыт орнатылады, содан соң құралдар жөндеу тобына жіберіледі. Жөндеу картасында слесарь-жөндеушінің тегі көрсетіледі.
Жөндеуден кейін құралдар және мемлекеттік тексеруге ұсынылатындай,
тексеру тобына жіберіледі. Мемлекеттік тексеру белгісі бар құралдар қабылдау тобына қайтарылады, мұнда жөндеу картасының дұрыс рәсімделуі,
төлқұжат немесе аттестатта жазбаның болуы тексеріледі. Жөндеу белгісі бар
төлқұжатты бергеннен және жөндеу картасын толтырғаннан соң құрал жөндеу картасының түбіртегін көрсету бойынша тапсырыс берушіге беріледі.
4. Құралдар мен автоматтандыру құралдары бойынша жөндеу жұмыстарының жекелеген түрлерін орындай білу
Ағымдағы жөндеу кезіндегі жұмыстардың түрлері: 1. Пайдаланылған ресурстар элементтерін ауыстыру, ұсақ ақаулықтарды жою; 2. Зақымдалған
тетіктерді жою немесе ауыстыру арқылы қозғалмалы бөліктерін біртіндеп
бөлшектеу және реттеу, тораптарды тазалау және майлау; 3. Қуаттану мен өлшеу тізбектерінің оқшаулану сапасын тексеру; 4. Тығыздауыштарды, люфттерді, тығыздама толтырмаларын түзету, әйнектерін, шәкілдерін ауыстыру; 5.
Қозғалмалы тетіктердегі буындарының ақаулықтарын жою, күшейткіштердің,
электрлік қозғалтқыштардың, жылжымалы түйіспелердің әрекетін тексеру,
ӨҚ мен автоматиканың реттеуші бөлігін баптау.
Күрделі жөндеу жұмысы кезіндегі жұмыс түрлері: 1. Шәкілдер мен циферблаттарды орнату мен реттеу; 2. Жарылыс қаупі бар құрылғылардың корпустары мен орнату беттерін жөндеу; 3. Өлшеу бөліктері мен жеке тораптарды
толықтай бөлшектеу және жинау, шаю, жөндеу және тетіктерін ауыстыру; 4.
Өлшеу сызбасын тексеру, құрал көрсеткішін реттеу және тықсыру, тексерушіге оны тапсыруға дайындау; 5. Жазба механизмдерін бөлшектеу және жинау,
оларды тексеру, тазалау және ауыстыру; 6. Релені, қадағаны, атқарушы механизмдерді, реттегіштерді, электрондық аппаратураны жөндеу немесе айтарлықтай жетілдірілген түріне айырбастау, істен шыққан желілерді, электр
сымдарын, дабыл сызбаларын айырбастау.
Осы немесе басқа да жөндеу жұмыстарын тәжірибелік игеру, білім алушылардың шеберлігі мен біліктілігі алынған, оның ішінде өндірістік тәжірибеден өту барысында алған білімдері мен дағдыларына тәуелді.
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Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нәтижелері
ОН1 . Жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру туралы білу

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 Жөндеу жұмыстарының тағайындалуы мен түрлерін түсіну.
1.2 Жөндеу шеберханалары бөлмелеріне
қойылатын негізгі талаптарды білу.

ОН2 Жөндеуші-слесарлардың
жұмыс орындарын жабдықтау
туралы білу

2.1 Жөндеу шеберханаларындағы жабдықтардың құрамы мен тағайындалуын
білу
2.2 Құрылғылар мен автоматтандыру
құралдарын жөндеу бойынша жұмыстарды орындауға арналған жұмыс орнын
ұйымдастыру.
2.3 Құралдарды тексеру және калибрлеу
нәтижелері бойынша техникалық құжаттама құрастыруды білу.
ОН3 Аспаптарды жөндеуге тех- 3.1 Жөндеу картасын құрастыру үшін
никалық құжаттаманы ресімдеу- аспаптар ақаулықтарына диагностика
ді білу
жасай білу.
3.2 Жөндеу жүргізу үшін материалдар
мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс құра
білу.
3.3 Сәйкес асапатрады жөндеуге техникалық төлқұжаттар мен нұсқауларды
қолдану.
Профилактикалық жұмыстарды зауыттық нұсқауларға сәйкес орындау.
3.4 Кезекті жоспарлы жөндеуге дейін
құрылғылар мен автоматика құралдарын
қалыпты пайдалануды қамтамасыз ету
мақсатында ағымдағы қызмет көрсету.
ОН4 Құралдар мен
4.1 Құралдар мен зертханалық
автоматтандыру құралдары
жабдықтардың тағайындалуы бойынша
бойынша жөндеу
пайдалану
жұмыстарының жекелеген
4.2 Жөндеу жұмыстарын біліктілігі
түрлерін орындай білу
мен лауазымдық нұсқаулығына сәйкес
орындау.
4.3 Жөндеу жұмыстарын орындау
барысында қауіпсіздік техникасы
талаптарын сақтау.
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КМ.04 «Бақылау және автоматтандыру жүйелерін жобалау»
Мақсаты және міндеті
Модульді оқыту мақсаты студенттердің жобалау үдерісін түсінуін қамтамасыз етіп, технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау негізері бойынша білім, білік, дағдыларын қалыптастыру.
Модульге кіріспе
Аталған модуль білім алушыларға технологиялық процестерді басқару
жүйелерін жобалаудың міндеттері мен техникасын түсіндіреді.
Технологиялық процестерді басқару жүйесі технологиялық үдерістің
өтуі туралы ақпарат алуға, басқару жүйесінің жұмысы мен технологиялық
құрылғылардың параметрлері туралы ақпарат алуға негізделеді.
Өлшеу арналары басқару жүйесінің ең қиын бөлігі болып табылады және
өлшеу нәтижелерін алу үшін терең білімді талап етеді. Алынған деректердің
сапасын өлшеу құралдарының қателігіне, тексеру немесе калибрлеудің уақытылы орындалуына, экрандау мен кабельдік орамдарға байланысты болады. Автоматтандыру жүйесінің өлшеу арналары өлшеу құралдарынан айырмашылығы «далалық жағдайда» жасалады және бұл қателіктердің пайда болуына себепші болады. Көптеген қиындықтар өлшеу нәтижелерін санақтық
өңдеу барысында пайда болады.
Дұрыс нәтижелерді алу үшін метрология, математикалық санақ, кездейсоқ
үдерістер теориясы, ақпарат және электроника теориясы салаларында білім
талап етіледі.
Басқару жүйесінің құрамына енетін электрлік құрылғылар мен электрлік
механизмдері автоматты басқару жүйесін дайындау пневматикалық, электрлік
және гидравликалық жетектердің жұмысы туралы білім мен олардың басқару жүйесінде нақты технологиялық үдерістерде қолданылуы туралы білімнің
болуын талап етеді.
Процестердің технологиялық параметрлері мен автоматты реттеу жүйелері
нысан параметрлерінің шекті шамалары және дабылдама құралдарын талап
етеді. Автоматтандыру жүйесінің сапасы мен оның жұмыс қабілеттілігі басқару жүйесінің техникалық жабдықталуына тәуелді болады. Технологиялық
процестерді автоматтық реттеу және шұғыл бақылау жүйелері технологиялық
процесті жиынтықтайтын жабдықтың күйі мен объекті параметрлерінің шектік мәні туралы сигнал беру құралдарын талап етеді.
Жобалау кезеңінде қабылданған шешімдер басқару жүйесінің техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне, шығарылатын өнім сапасына әсер етеді.
Олар басқару нысаны ретінде технологиялық үдерістің өтуін толық зерттеуге
негізделеді. Технологиялық басқару нысанын талдай білу, оған кіріс басқару белгілерінің ықпалын анықтау және оларды басқару мақсатында нысанға
ықпал ету әдістерін дайындай білу керек.Шығарылатын өнеркәсіптік бақылау және басқару және автоматтандыру құралдарының номенклатурасын білу
маңызды. Олардың құрылысы, жұмыс ұстанымдары, техникалық сипаттамалары, нақты өндірістік жағдайдағы қолданылуы. Таңдалған құралдарды, реттеушілерді және автоматтандыру құралдарын пайдаланып кері байланыспен
реттеудің тұйық контурларын құрастырудың маңызы зор.
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Басқару жүйесін жүзеге асыру автоматтандырылатын нысанның жобалық
құжаттамасына негізделеді, ол нормативті құжаттар мен халықаралық стандарттарға сәйкес әзірленеді және жинақталады. Жобалық құжаттама басқару
жүйелерін реттеу, баптау, қызмет көрсету және пайдалану барысында да қолданылады.
Модульде металлургия және энергетикада өнеркәсіптік басқа да салалары үшін қолданылатын технологиялық үдерістерді автоматтандыру жобасын
дайындау үдерісі қарастырылады. Бұл стандартты үдеріс болып табылады,
алайда, нақты технологиялық үдеріс типтеріне қатысты қандай да бір айырмашылықтары болады.
Модульде металлургия және энергетикадағы өнеркәсіптік басқару нысандары туралы ақпараттар, олардың техникалық сипаттамалары, құрамы, оларды басқаруға қойылатын талаптар болады. Модуль басқару жүйесін автоматтандырудың техникалық құралдары, құрылғылар құрамын
оңтайлы таңдау негізінде жобалық құжаттаманы әзірлеудің тәжірибелік
дағдыларын береді.Модуль оқу және өндірістік тәжірибелер барысында
алынған дағдыларды, технологиялық үдерістерді автоматтандыру бойынша мамандарды оқытуда пайдаланылатын кәсіби модульдерді білу,
жобалау үдерістерін стандарттау, нормативті құжаттаманы қолдануға негізделеді.
Модуль металлургия, электр энергетикасы және басқа да өнеркәсіп салаларында жергілікті басқару деңгейіндегі жүйелерді әзірлеу, қызмет көрсету
және пайдалану үдерісінде жұмыс жасайтын мамандарды дайындау үшін
қолданылады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Металлургия мен энергетиканың басқару мен бақылау талаптарына
жатқызылатын технологиялық үдерістерін білу, негізгі технологиялық параметрлерді реттеу.
2. Технологиялық параметрлер туралы дұрыс ақпарат алу әдістерін, өлшеу
құралдары мен әдістерін, алынған ақпаратты өңдеу әдістерін білу
3. Құрылғылар мен автоматтандыру құралдарының қолданылуын, жұмыс
ұстанымы мен техникалық сипаттамаларын, басқару жүйесі құрамына енетін
электрлік, пневматикалық және гидравликалық жетектердің қасиеттерін білу
4. Басқару жүйесін автоматтандыру құрылғылары мен құралдарын бақылау
мен реттеу контурларын қалыптастыру әдістерін білу
5. Автоматтандыру жүйелерін жүзеге асыруда пайдаланылатын жобалық
құжаттаманы дайындау мен ресімдеуде нормативті құжаттама мен мемлекетаралық стандарттарды пайдалана білу.
6. Басқару жүйесінің жобалық құжаттамасын дайындауда және ресімдеуде
есептеу техникасы мен автоматтандырылған басқару жүйелерін пайдалану.
Модуль мазмұны
1. Металлургия мен энергетиканың басқаруға және бақылауға жататын технологиялық үдерістерін, олардың негізгі технологиялық параметрлерін бақылау мен реттеу талаптарын білу
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Технологиялық процесс реттеу нысаны ретінде ұғымы. Үздіксіз технологиялық процестер және циклдық, дискретті үдерістер. Металлургиялық технологиялық процестер, энергетика процестері, жалпы өнеркәсіптік қондырғылар автоматтандыру нысаны ретінде. Технологиялық параметрлер: температура, қысым, шығын, деңгей, масса, айналу жылдамдығы, қалып, радиоактивтілік, тығыздық және т.б.
Технологиялық процесті сапалы жүргізуге қол жеткізу мақсатында үдерістің
технологиялық параметрлерін бақылау және реттеу қажеттілігі. Басқару нысанына ықпал ететін кедергілер: сыртқы және ішкі, өлшенетін және өлшеуге
қол жетімсіз, үздіксіз және мерзімді туындайтын. Реттеу кедергі әсерін жою
құралы ретінде. Процесті басқаруға арналған материалдық ағындар параметрлерінің өзгеру мүмкіндігі.
2. Технологиялық параметрлер туралы дұрыс ақпарат алу әдістерін,
өлшеу құралдары мен әдістерін, алынған ақпаратты өңдеу әдістерін білу
Басқару нысанының технологиялық параметрі өлшенетін физикалық
шама ретінде ұғымы. Физикалық шаманы өлшеу бірліктері. Өлшеу аспаптары. Физикалық шамалар мен белгілерді талдау үшін қолайлы түрлендіру.
Технологиялық параметрлерді өлшеу әдістері. Метрология негіздері. Өлшеу
қателіктері. Өлшеу сызбалары: көпірлі, алғашқы түрлендіргішті өлшеу сызбасына дифференциялды қосу, тұрақты және айнымалы тоқтың өлшеу сызбалары.
Шығыс сигналының қуаты ұғымы, өлшеу сызбасының кіріс кедергісі түсінігі. Белгілер түрлері: электрлік, пневматикалық, гидравликалық. Табиғи және
бірегей белгілер, сандық және теңдес, тұрақты және айнымалы тоқты өлшеу
сигналдары. Датчиктің технологиялық параметр туралы алғашқы ақпарат алу
құралы ретінде ұғымы. Ұқсас және дискретті шығыс сигналдары бар датчиктер.
3. Құрылғылар мен автоматтандыру құралдарының қолданылуын,
жұмыс ұстанымы мен техникалық сипаттамаларын, басқару жүйесі
құрамына енетін электрлік, пневматикалық және гидравликалық жетектердің қасиеттерін білу
Датчиктер алғашқы ақпаратты алу құралдары ретінде. Өлшеу арнасы ұғымы және жинақтамасы. Тұрақты және айнымалы өлшеу арнасы бар құралдарды қоректендіру, пневмоавтоматика құралдары, гидравликалық түрлендіргіштер.
Датчиктердің түрлері және типтері. Температура, қысым, шығын, тығыздық және т.б құрылғысы мен жұмыс принципі. Екінші ретті аспаптар, ақпаратты көрсетуге арналған ұқсас және сандық құралдар. Бір позициялық және
көп позициялық реттеуші органдар. Электрлік, пневматикалық, гидравликалық атқару механизмдері.
Электрлік, пневматикалық, гидравликалық жетектер және олардың жұмыс
принципі және қолданылуы.
4. Басқару жүйесін автоматтандыру құрылғылары мен құралдарын
бақылау мен реттеу контурларын қалыптастыру әдістерін білу
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Бақылау және реттеу контуры түсінігі және жиынтықталуы. Бір кірісі және
бір шығысы бар басқару жүйелері. Тұйық (кері байланысты) және алшақ
тұрған басқару жүйелері. Теріс кері байланысы бар автоматты беру жүйесінің
функционалдық элементтері. Олардың реттеу жүйесіндегі тағайындалуы.
Тетік, бергіш, салыстыру құрылғысы, реттеу құрылғысы, атқару механизмі,
реттеу органы.
Бір немесе бірнеше аспаптарда автоматты реттеу жүйесінің элементтерін
үйлестіру және ажырату. Өнеркәсіп шығаратын заманауи автоматтандыру
құралдарының номенклатурасы. Автоматтандыру құралдарын шығаратын
фирмалар. Аспаптар арасында белгілерді беру.
Белгілердің түрлерін білу: күшейту, сүзу, түзету, тұрақтандыру, теңдес-сандық және сандық-теңдес түрлендіру және т.б. Белгілерді түрлендірудің электрлік сызбаларын талдау және есептеу, тіркесудің электрлік сызбаларын есептеу. Атқару механизмдері типтерін білу. Атқару механизмдерін
басқару сызбаларын дайындау және қызмет көрсету. Тартпаларды басқару сызбаларын дайындау. Автоматты реттеу контурына РО таңдау. Тарылту құрылғыларын есептеу. Кабельдерді, сымдарды және құбыр сымдарын
таңдау.
5. Автоматтандыру жүйелерін жүзеге асыруда пайдаланылатын жобалық құжаттаманы дайындау мен ресімдеуде нормативті құжаттама мен
мемлекетаралық стандарттарды пайдалана білу
ТҮ АБЖ әзірлеу кезеңдері және жобалау сатылары. Жобалық материалдар
(сызбалар, түсіндірме жазба, сметалар және т.б.). Автоматтандыру құралдарын қалқандарға, пульттерге, технологиялық жабдықтарға, құбырларға орналастыру, ақпарат беру әдісін анықтау. Басқару типін таңдау – қолмен немесе
автоматты басқару (орнында немесе қашықтықтан).
Жалпы талаптарды, әзірлеу тәртібі мен жобалық құжаттама құрамын және
оны жинақтау тәртібін анықтайтын нормативті құжаттама. Жобалауға арналған бастапқы деректер. Автоматтандырудың функционалдық сұлбалары,
электрік принциптік сызбалары, реттеу және дабылдама, электрлік механизмдерді, пенвмоавтоматиканы басқару.
6. Басқару жүйесінің жобалық құжаттамасын дайындауда және ресімдеуде есептеу техникасы мен автоматтандырылған басқару жүйелерін
пайдалану
Жобалаушының жұмыс орнын ұйымдастыру: есептеу техникасы және
операциялық жүйелер, бағдарламалық жабдықтама, қолданбалы бағдарламалар жинақтары, принтер, плоттер және басқалары. Жобалық құжаттама
жинағын дайындауда пайдаланылатын АЖЖ, мәтіндік және графиктік редакторлар.
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Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нәтижелері
ОН1 Металлургия мен энергетиканың басқару мен бақылау талаптарына жатқызылатын технологиялық үдерістерін білу, негізгі технологиялық параметрлерді реттеу.

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 Технологиялық үдеріске анықтама
беру, оның басқару нысаны ретіндегі
сипаттамаларын көрсету.
1.2 Технологиялық үдеріске әсер
ететін кедергілерді анықтау.
1.3 Реттеу контурларының кіріс және
шығыс параметрлерін білу.
1.4 Технологиялық параметрге
анықтама беру, бақылау мен реттеуге
жататын технологиялық параметрлерді атап көрсету.
1.5 Металлургия мен энергетикадағы
технологиялық үдерістерді, басқару
нысаны ретінде жалпы өнеркәсіптік
құрылғыларды түсіндіру.

ОН2 Технологиялық параметрлер
туралы дұрыс ақпарат алу әдістерін, өлшеу құралдары мен әдістерін, алынған ақпаратты өңдеу
әдістерін білу
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1.6 Принципиалдық технологиялық
сұлбаларды автоматтандырылған жүйелерді жобалау негізі ретінде қолдану.
2.1 Өлшенетін параметрлер туралы
дұрыс ақпарат алу үшін өлшеу құралдары мен әдістемелерін қолдану.
2.2 Өлшеу қателіктерін бағалау, өлшеу
құралдарын өлшеу дәлдігі талаптарына сәйкес бағалау.
2.3 Өлшеу жүйелерінің принциптерін
талдау, өлшеу сұлбаларын дайындау
және есептеу.
2.4 Автоматтандыру құралдарының,
аспаптардың, өлшеу арналарының қорек көздерін таңдау..
2.5 Электрондық аспаптар мен өлшеу
техникасының принциптік сызбаларын талдау.
2.6 Ақпаратты шығару құралдарын
білу.
2.7 Өлшенген параметр туралы ақпаратты сақтау, оны өңдеу, көрсету және
пайдалану.

ОН3 Құрылғылар мен автоматтандыру құралдарының қолданылуын,
жұмыс ұстанымы мен техникалық
сипаттамаларын, басқару жүйесі
құрамына енетін электрлік, пневматикалық және гидравликалық
жетектердің қасиеттерін білу.

3.1 Датчиктердің типтерін, олардың
тағайындалуы мен жұмыс принциптерін білу.
3.2 Автоматтандыру аспаптары мен
құралдарынан бақылау және реттеу
контурларын құру.
3.3 Сығылған орта, тұрақты және айнымалы кернеу контурында құралар
қорегін таңдау.
3.4 Екінші ретті құралдардың тағайындалуын білу, олардың қызметтік
мүмкіндіктерін, типтерін білу, параметрлерді бақылау үшін таңдау.
3.5 Реттеу құрылғыларының жұмыстарын талдау.
3.6 Ұқсас және сандық реттеушілерді
білу.
3.7 Тікелей әсерлі реттеушілерді, позициялық реттеушілерді білу.
3.8 Реттеушілерді және реттеу контурын талдау
3.9 Екі позициялы және көп позициялы реттеу органдарының қызмет
принциптерін түсіндіре білу.
3.10 РО типтерін білу.
3.11 Электрлік, пневматикалық, гидравликалық жетектердің жұмыс
принцциптері мен сипаттамаларын
білу.
3.12 Бақылау және реттеу контурларын
жобалау барысында автоматтандыру
аспаптары мен құралдарын таңдау.
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ОН4 Басқару жүйесін автоматтандыру құрылғылары мен құралдарын бақылау мен реттеу контурларын қалыптастыру әдістерін білу
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4.1 Бақылау және реттеу контуры ұғымын білу.
4.2 Бір кірісті және бір шығысты
басқару жүйелерін білу.
4.3 Тұйық (кері байланысы бар) және
ашық басқару жүйелерін білу.
4.4 Теріс кері байланысы бар автоматты реттеу жүйесінің функционалдық
элементтерін атау, олардың реттеу
жүйесіндегі тағайындалуын көрсету.
4.5 Өнеркәсіп, автоматтандыру аспаптарын өндіруші фирмалар шығаратын
заманауи автоматтандыру аспаптарының номенклатурасын білу.
4.6 Реттеу жүйесіне енетін құралдар
арасында сигналдардың берілуін ұйымдастыру.
4.7 Сигналдардың түрлерін білу сигналдардың түрленуі: күшейту, сүзу,
түзету, тұрақтандыру, теңдес-сандық
және сандық-теңдес түрлендіру және
т.б.
4.8 Сигналдарды түрлендірудің электрлік сызбаларын талдау және есептеу,
тіркесудің электрлік сызбаларын есептеу.
4.9 Атқару механизмдері типтерін
білу.
4.10 Басқару сұлбаларын әзірлеу және
атқарушы механизмдермен қызмет
көрсету.
4. 11 Жетектерді басқару сызбаларын
дайындау.
4.12 Автоматты реттеу контурына РО
таңдау.
4.13 Тарылту құрылғыларын есептеу.
4.14 Кабельдерді сымдарды және құбыр сымдарын таңдау.

ОН5 Автоматтандыру жүйелерін
жүзеге асыруда пайдаланылатын
жобалық құжаттаманы дайындау
мен ресімдеуде нормативті құжаттама мен мемлекетаралық стандарттарды пайдалана білу.

5.1 ТҮ АБЖ әзірлеу кезеңдерін және
жобалау сатыларын білу.
5.2 Жобалық материалдарды дайындау
(сызбалар, түсіндірме жазба, смета
және т.б.)
5.3 Автоматтандыру құралдарын
қалқандарға, пульттерде, технологиялық жабдыққа орналастыру, технологиялық үдеріс және құрылғылардың
күйі туралы ақпарат беру.
5.4 Басқару типтерін таңдау – автоматты немесе қолмен басқару (орнында
немесе қашықтықтан).
5.5 ТҮ автоматтандыру бойынша жобалық құжаттарды әзірлеу барысында
нормативті құжаттаманы пайдалану.
5.6 Автоматтандырудың функционалдық сызбаларын, электрлік принциптік бақылау сұлбаларын дайындау,
электрлік механизмдерді пневмоавтоматиканы, қорек сызбаларын басқару,
электрлік және құбыр сымдарын сыртқы жалғау сызбаларын дайындау.
ОН6 Басқару жүйесінің жобалық
6.1 Жобалаушының жұмыс орнын ұйқұжаттамасын дайындау және
ымдастыру үшін қажетті есептеу техресімдеуде есептеу техникасы мен никасы құралдарын жинақтай білу.
автоматтандырылған басқару жүй- 6.2 Жобалық құжаттама жинағын жаелерін пайдалану.
сауға пайдаланылатын бағдарламалық
жабдықтаманы, қолданбалы бағдарламалар жинақтарын, АЖЖ, мәтіндік
және графиктік редакторларды білу.
6.3 КОМПАС және графиктік редакторлар ортасында жобалау дағдыларын меңгеру.
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КМ.05 «Бақылау және автоматтандыру жүйелерін баптау»
Мақсаты және міндеті
Аталған модуль білім алушыларға пайдалану үдерісіне автоматтандырылған жүйелерді енгізудің маңызды кезеңінде баптау жұмыстары кешенін
түсіндіреді.
Модульге кіріспе
Аспаптар, автоматтандыру жүйелері мен құралдарын пайдалануға дайындауды оларды нысанда орнатуды бастау бойынша монтаждау жұмыстарын бастаумен бір мезгілде жүргізу керек. Құралдарды негізгі дайындау
– қосу реттеу жұмыстары және оларды пайдалануға жарамды қалыпқа
келтіру.
Өлшеу жүйелерін баптау – бұл технологиялық үдерістер барысы және
бақыланатын шамалар мәндері туралы дұрыс ақпаратты алуды қамтамасыз
ететін тексеру және баптау бойынша жұмыстар кешені. Реттеу үш кезеңде
жүзеге асырылады.
Бірінші кезеңде дайындық жұмыстары, негізгі жобалық шешімдерді зерттеу мен талдау, өлшеу құралдарын монтаждауға дейінгі тексеру орындалады.
Осы кезеңде тапсырыс беруші өндірістік бөлме мен жобалық құжаттама ұсынады.
Екінші кезеңде өлшеу құралдарын, технологиялық бақылау жүйелерін
монтаждау дұрыстығы бойынша жұмыстар орындалады, дербес реттеу және
жүйелерді іске қосуға дайындайды.
Үшінші кезеңде технологиялық бақылау жүйелерін кешенді баптау және
параметрлерді қалыпты пайдалану жағдайына дейін жеткізу жүзеге асырылады. Автоматтандыру жүйелері үшін, оның ішінде, тосқауылдау және қорғау
жүйелері үшін істен шығу қауіпсіз болуы ықтимал, реттеу барысында апатты
режимі кейіптейтін сынақ режимі бағдарламасы қарастырылған. Реттеу жүйелері үшін реттеушілер статикалық және динамикалық бапталады.
Реттелген автоматтандыру жүйелерін пайдалануға беру жеке тораптар бойынша жүзеге асырылады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Монтаждау алдындағы тексеру үдерісінде қандай жұмыстар жүргізілетінін білу.
2. Дербес баптау көлеміне не жататынын білу.
3.Бақылау және автоматты бақылауды реттеу жүйелерінің екінші кезеңіндегі жұмыстардың тәртібі мен мазмұны.
4. Баптаудың үшінші кезеңінің жұмыстар құрамын білу.
Модуль мазмұны
1.
Монтаждауға дейінгі тексеру үдерісінде қандай жұмыстар жүргізілетінін білу
Аспаптар мен автоматтандыру құралдарын монтаждау алдындағы тексеру – кіріс қадағалау болып табылады және жасаушы зауыттардың нұсқаулық
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талаптарының негізгі техникалық талаптарына сәйкес тексеру мақсатында
жүзеге асырылады. Тексеруге арналған аспаптарды, арнайы құралдар мен
қосалқы бөлшектерді тапсырыс беруші тексеру зертханасына жеткізуі керек.
Тексеру барысында: сезімталдық, нөл, межелік аралығы секілді жеке элементтерді реттеу, бақылау нүктесін үйлестіру, межеліктерді сандарға және градустарға бөлу, дабылдама және тосқауыл элементтерінің қосылу параметрлерін
белгілеу жүзеге асырылады.
Монтаждау алдындағы тексеру нәтижелері актіде немесе аспаптар төлқұжатында ресімделеді. Жобаға сәйкес келмейтін ақаулығы бар аппаратура алмастыру, жөндеу немесе градустарға тексеру үшін тапсырыс берушіге қайтарылады.
Техникалық құжаттамасыз жинақтамасы бұзылған автоматтандыру аспаптары мен құралдары тексеру жүргізу үшін қабылданбайды.
2.
Дербес реттеу көлеміне не жататынын білу
Техникалық құралдарды дербес реттеу орталық басқару пункті мен
автоматика бөлмелеріндегі жұмыстардан басталады. Бұл жағдайда келесі жұмыс түрлері жүзеге асырылады: 1. Қалқандар және монтаждалған
желілер мен пульттер коммутациясын тексеру; 2. Электрлік қорек тізбектерін қосуға дайындау; 3. Монтаждау жұмыстарын орындау үшін қауіпсіздік техникасы шаралары қолданылатын қалқандарға кернеу беріп
тексеру; 4. Біртіндеп аспаптарда позициялар бойынша жабдықты орталық
басқару пунктіне қосады; 5. Жасанды сигналдар көмегімен автоматика
құралдарының әрбір позициясының жұмыстарын тексереді; 6. Айнымалының өзгерістерін кейіптей отырып, екінші ретті құралдардың жұмыстарын тексереді, басқарушы есептеу кешендеріне (БЕК) белгілерді береді;
7. Орындау режиміне шығуды бақылай отырып, қашықтықтан басқаруды
сөндіреді, реттеуші шығысының фазасын тексереді; 8. Дабылдама, тосқауыл және басқару жүйелерін реттеу барысында барлық логикалық және
уақытша тәуелділіктер тексеріледі, уақыт релесін баптау жүзеге асырылады, командалық аппараттар мен позициялық байланыстар тексеріледі; 9.
Аппаратураны орталық басқару блогында реттеуден кейін және алғашқы
датчиктерді қосқаннан кейін өлшеу және реттеу контурлары реттеледі;
10. Дербес сынақтарды жүргізумен бір мезгілде технологиялық құрылғыны автоматты басқару және құрылғылар мен автоматтандыру жүйелерін
қосу іске асады; 11. Осы кезеңдегі барлық жұмыстар агрегаттарды іске
қосу кестесіне сәйкес реттеуші – технологтар басшылығымен жүзеге асырылады.
3. Бақылау және автоматты реттеу жүйелерінің екінші кезеңіндегі жұмыстардың тәртібі мен мазмұны
Қосу реттеу жұмыстарының екінші кезеңінде технологиялық бақылау және
автоматтандыру жүйелерін дербес реттеу жүзеге асырылып, нысанда монтаждау аяқталады.
Қосу-баптау жұмыстарының көлемі:
1)
Орындалған монтаждауды тексеру;
2)
Байланыс арналарының мекенжайларын келістіру және параметрлерін фазалау, белгінің дұрыс өтуін тексеру;
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3)
Параметрлерді тексеру және баптау, тізбектерді, қорек блоктарын
қосу;
4)
Логикалық және уақытша өзара байланысты, қорғау жүйелерін, дабылдаманы, тосқауыл мен басқаруды тексеру және баптау;
5)
Атқару механизмдерін фазалау және сипаттамаларын бақылау;
6)
Сигналдаудың өту дұрыстығын тексеру;
7)
Нысан сипаттамаларын алдын ала анықтау, аппаратура параметрлерін тексеру, есептеу және баптау;
8)
Дербес сынақтарға арналған бақылау және автоматтандыру жүйелерін дайындау және іске қосу;
9)
ТҮ ПБЖ арналары мен байланыстарын реттеу;
10) Тосқауылдау жүйелерін және басқа да жұмыс құжаттамаларын тексеру хаттамасын ресімдеу.
4. Баптаудың үшінші кезеңінің жұмыстар құрамын білу
Үшінші кезеңде/сатыда бақылау және автоматика жүйелерін кешенді баптау
бойынша шаралар жүзеге асырылады, оларды баптау параметрлері жүйелер
пайдалану барысында жұмыс жасайтын параметрлер мәндеріне келтіріледі.
Қосу-баптау жұмыстарының көлемі
1)
Жобада және технологиялық үдерісте қарастырылған қорғанысты
және басқаруды бақылау жүйелерінің элементтері мен құрылғылардың жұмыс істеуін анықтау;
2)
Тіреу – реттеу аппараттарының іске қосу,өткізу қабілеттерін, ұштық
және жолдық ажыратқыштардың жұмыстарының дұрыстығын анықтау;
3)
Реттеу органдарының шығын сипаттамалары анықталып, оларды
баптау элементтері көмегімен қажетті формаға келтіру анықталады;
4)
Кешенді сынауды қамтамасыз ету үшін технологиялық жабдықтармен бірге бақылау және автоматтандыру жүйелерін қосу және сөндіруге дайындау;
5)
Нысанның статикалық және динамикалық сипаттамалары нақтыланады, баптау параметрлерінің мәні олардың жұмысқа ықпалын ескере отырыптүзетіледі;
6)
Бапталған жүйелердің пайдалануға жарамдылығы тексеріліп, анықталады;
7)
Құжаттама ресімдеу және жүйені пайдалануға беру
Бақылау және автоматика жүйелерін баптау техникалық жұмыстардың күрделі және жауапты түрі болып табылады, оны орындау сапасын автоматты
бақылау және басқару жүйелерінің жұмысы тәуелді болады.
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Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нәтижелері
ОН1 . Монтаждау алдындағы
тексеру үдерісінде қандай
жұмыстар жүргізілетінін
біледі.

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері

ОН2 Дербес баптау көлемі
нені қамтитынын біледі.

2.1 Нысандағы аспаптарды дербес реттеу
бойынша жұмыстар реттілігін анықтау.
2.2 Баптау жұмыстарына арналған құрылғылар мен аппаратураны пайдалана білу

ОН3 Бақылау және автоматты реттеу жүйелерін баптаудың екінші кезеңінде жұмыс
мазмұны мен тәртібін біледі.

ОН4 Үшінші реттеу кезеңіндегі жұмыстар құрамын
біледі.

1.1 Қосу-реттеу жұмыстары мен қауіпсіздік
техникасы бойынша шаралар барысында
жобаларды түсіну.
1.2 Монтаждау алдындағы тексеру бойынша
жұмысты ұйымдастыру және орындау.

3.1 Монтаждау жұмыстарын орындау дұрыстығын тексеру.
3.2 Қорек блоктарын, тізбектерді тексеру, параметрлерін баптау және қосуды /орындау.
3.3 Инженер-реттеушінің/баптаушының басшылығымен күрделі жұмыстарды орындау.
3.4 Реттеу жұмыстары барысында қауіпсіздік
техникасы ережелерін сақтау.
4.1 Инженер- баптаушының басшылығымен
баптау бойынша үшінші кезең жұмыстарын
орындау.
4.2 Қолданыстағы технологиялық жабдықтарды баптау жұмыстарын орындау барысында қауіпсіздік техникасы және еңбекті
қорғау ережелерін сақтау

КМ.06 «Автоматты жүйені есептеу»
Мақсаты және міндеті
Аталған модульді оқыту барысында білім алушыларды автоматтық реттеу
жүйелерін есептеу, талдауға дайындауды және жүйенің берілген технологиялық талаптарға сәйкестігін зерттеу
Модульге кіріспе
Берілген модуль білім алушыларға автоматты реттеу жүйесінің құрылысын,
міндетін, оларды құру әдістерін, талдау, есептеу әдістерін және автоматты жүйе
тәртібін, олардың элементтері мен өлшеу сызбасын зерттеу түсініктерін береді.
Автоматты реттеу жүйесі нысан және автоматты реттегіштің жиынтығын
білдіреді. Басқару нысаны, оның статистикалық және динамикалық сипаттамасы түсініктерін береді, объектіге әсер ететін ұйытқуларына, нысанның
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кешіктірілуіне талдау жасалады. Басқару объектісінің технологиялық параметрлерін реттеу және бақылау мүмкіншіліктері мен қажеттіліктері; реттеу
және бақылау каналдарын таңдау; реттелетін параметр туралы ақпаратты алу
әдістері, өлшеуіш аспаптардың қызметінің принциптері мен негізгі түрлері,
олардың электронды сұлбаларының талдануы; метрологиялық стандарттар
негізінде талап етілетін өлшеу дәлдігі мен ақиқаттылыққа жету әдістері; өлшеу әдістері, өлшеу нәтижелерін талдау әдістері туралы талқыланады. Сигнал түсінігі ақпаратты тасымалдау құралы ретінде енгізіледі. Сигнал түрлері
және олардың сипаттамалары, табиғи және біріздендірілген сигналдар қарастырылады. Әртүрлі технологиялық параметрлерді өлшеу әдістері зерделеді.
Өлшеу сигналдардың түрлендіргіштерінің құрылу негіздері мен қызметі
және олардың сипаттамалары, өлшеу тізбегінде түрлендіргіштерін енгізу
сызбасы, автоматты реттеу жүйесінің элементтері ретінде белгілер түрлендіргіштерінің жалпы сипаттамалары қарастырылады. Өнеркәсіппен шығарылатын электрлік және пневматикалық реттегіштердің, позициялық реттегіштер және үздіксіз іс әрекеттегі реттегіштер, тікелей іс әрекеттегі реттегіштер, электрлі, пневматикалық, гидравликалық жетекті және реттеуші
мүшелердің әр түрлі типтерінің құрылуы, жұмысы және номенклатурасы
оқытылады.
Модуль білім алушыларға тұйық және ажыратылған автоматты түрде реттеу жүйелерінің, жүйенің қызметтік элементтерін, олардың позициялары
мен рөлі туралы негізгі түсіктері мен анықтамаларын береді. Модульдің
теориялық мазмұнын қолдана оқушылар автоматты реттеу жүйесінің қарапайым байланыстарының тасымалдау амалдарын, олардың динамикалық
анализдері негізінде реттеу жүйесінің тасымалдау амалдарын жаза алады.
Модульде П, И, ПИ, ПИД типтік реттеуіштердің жіктелуі беріледі, олардың
тәжірибелік қолданысы, артықшылықтары мен кемшіліктері, реттеу заңдарын таңдау, берілген құрылымдық сызба бойынша және белгілі буындар мен
реттеуіштердің тасымалдау амалы көрінісі бойынша реттеу жүйелерінің
тасымалдау амалдарының орналасуы, реттеуіштің күйге келтіру параметрлерін есептеу, реттеу сапасын анықтау, реттеу жүйесінің тұрақтылығын
зерттеу беріледі.
Модуль болашақ мамандарды өлшеу аспаптарын, өлшеу жүйелерін және
басқару жүйелерін баптау, техникалық қызмет көрсету, пайдалану саласында
оқыту үшін жарамды болып табылады.
Білім алушылар модульді оқу үрдісінде өлшеу аспаптарын таңдауды, оларды калибрлеуді, өлшеу қателігін минималдау мақсатында оларды калибрлеуді, параметрлерді өлшеу үшін құрылғыларды жинауға, өлшенген ақпаратты өңдеуге, автоматты түрде реттеу жүйесіне автоматтандыру құралдарын
таңдауға, жүйе мен элементтердің статистикалық және динамикалық сипаттамаларын талдауды, реттеуіштер мен реттеу контурларын баптауды практикалық дағдыланады.
Модуль тәжірибелік және зертханалық жұмыстар, оқу тәжірибе және кәсіпорындағы тәжірибе барысында алынған тәжірибелік дағдыларда негізделеді.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1.Автоматты реттеу теориясының негіздерін, автоматты реттеу жүйесін
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талдауды, реттеуді және есептеуді білу.
2.Метрология негіздерін, электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеу
әдістерін, өлшеу нәтижелерін талдау әдістерін білу.
3. Өлшеу жүйелерінің аспаптарды жұмысының қағидалары мен негізгі түрлерін
білу/ Өлшеу жүйелері аспаптарының жұмыс қағидалары мен негізгі түрлерін білу
4.Технологиялық параметрлерді өлшеу аспаптарын жинай алу, жиынтықта
аспаптардың түйіндесу әдістерін және өлшеу тізбектерін есептеу әдістерін
білу.
5.Автоматты реттеу жүйесін құрауда қолданылатын автоматтандыру құралдарының тағайындалуын түсіну, өнеркәсіптің шығаратын автоматтандыру
құралдарының номенклатурасы мен түрлерін білу.
Модуль мазмұны
1.Автоматты реттеу теориясы негіздерін, автоматты реттеу жүйесін
құру негіздерін талдауды және есептеуді білу
Реттеу нысандарының жіктелуі: сызықтық және сызықтық емес, статистикалық және астатистикалық, үздіксіз және дискретті. Реттеу нысандарына
әсер ететін қарсылықтар/: ішкі және сыртқы, үздіксіз және кезеңдік, өлшенетін және өлшенбейтін. Кешігетін және кешікпейтін нысандар.
Басқару нысандарының статистикалық және динамикалық сипаттамаасы,
жылдамдықты үдету қисығы. Реттеу нысандарының кіріс және шығу белгілері. Туынды теңдеулермен нысанның динамикалық қасиеттерін сипаттау,
туынды теңдеулер ретін анықтау. Лаплас түрленуі.
Беріліс функция түсінігі. Автоматты реттеудің тұйық және ажыратылған
жүйесі. Автоматты реттеу жүйесінің құрама бөлшектері: автоматты реттегіш
және реттеу объектісі.
Автоматты түрде реттеудің тұйық жүйесінің функционалдық-құрылымдық
сұлбасы, оның элементтері: есептер жинағы, жинақ құрылғысы, функционалдық құрылғы, орындаушы механизм, реттеуші орган, датчик. Типтік динамикалық буындар түсінігі, олардың қасиеттері, негізгі көрсеткіштері мен сипаттамалары. Жиілік сипаттамалар түсінігі: амплитудалы-жиілік, фазожиіліктік,
амплитудалы-фазалық, логарифмдік. Годограф.
Динамикалық буындардың жиілік сипаттамалары. Реттеудің үлгілік заңдары: пропорционалды (П), интегралды (И), пропорционалды-интегралды (ПИ),
пропорционалды-интегралды-туынды (ПИД), олардың артықшылықтары
мен кемшіліктері, реттеу жүйесіндегі тасымалдау амалдары, автоматты түрде
реттеу жүйесіне реттеу заңдарын таңдау.
Реттеуіштің күйге келтіру параметрлерін есептеу. Автоматты реттеудің тұйық және ажыратылған жүйесінің /беріліс функциялары. Теңдеу сипаттамасы.
Автоматты түрде реттеу жүйесінің жиілік сипаттамалары. Реттеудің сапасын
тура және жанама бағалау. Реттеудің сызықты жүйесінің тұрақтылығы түсінігі. Гурвицтің, Михайловтің, Найквисттің тұрақтылық критерилері.
2. Метрология негіздерін, электрлік және электрілік емес шамаларды
өлшеу әдістерін, өлшеу нәтижелерін талдау әдістерін білу
Метрология және оның мақсатының негізгі түсініктері мен анықтамалары.
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Ақпаратты тасымалдау құралы ретінде белгі түсінігі.Сигналдық физикалық
табиғаты. Өлшеу шамаларының өлшеу бірліктері мен әріппен белгіленуі. Өлшенетін параметрлер туралы ақпаратты алу әдістері.
Сигналдарды өлшеу әдістері, алғашқы өлшеу түрлендіргіші ұғымы, өлшеу
аспабы ұғымы. Электрлік өлшеу тізбектері. Метрологиялық стандарттар негізінде талап етілетін өлшеу дәлдігі мен ақиқаттылыққа жету әдістері; өлшеу
нәтижелерін талдау әдістері.
Өлшеу құралдары және олардың метрологиялық сипаттамалары. Қателік
түрлері- динамикалық және статистикалық, абсолютті, салыстырмалы, келтірілген.
3. Өлшеу жүйелері аспаптарының жұмыс қағидалары мен негізгі түрлерін білу
Негізгі түрлері, құру негіздері, жұмыс істеу принциптері мен сипаттамалары, өлшем тізбегіндегі белгілерді өлшем түрлендіруіштерін қосу
сызбасы, өлшеу түрлендіргіштер үшін қуат көздері және энергия түрлері.
Электрлік өлшеу тізбектерін есептеу, өлшеу аспаптары мен өлшеу тізбектерінің
электронды сұлбаларын талдау. Өлшеу түрлендіргішінің қоректендіру сұлбасы,
талдау, құрастыру және есептеу. Өлшеу аспатары және электрлік өлшеу.
Кеңейту термометрлері, кедергі термотүрлендіргіштер, термоэлектрлік түрлендіргіштер, термистрлар, пирометрлер. Қысымды және қысым айырымын
өлшейтін сұйықтық, серіппелі, мембраналық, сильфонды, деформациялық
аспаптар. Заттың мөлшері мен шығынын қысымды ауыспалы тасымалдау
әдісімен өлшеу аспаптары, индукциялық шығын өлшеуіштер және тахометрлік, есептеуіштер және көлемдік шығын өлшеуіштер.
Гидростатикалық, қалтқылы, буйкті, акустикалық, ультрадыбыстық,
көлемдік, толқындық деңгей өлшегіштер. Заттардың физика-химиялық қасиеттерін өлшеу аспаптары: ауа мен ылғалдылықты, қатты және сусымалы заттар, ауаның шаңдануын, тығыздықты, тұтқырлығын, сұйық орталардың электрөткізгіштігін, химиялық құрамын, концентрациясын өлшеу
аспаптары.
Шкаласыз аспаптар және өлшеу ақпаратын көрсету әдістері: көрсететін
ұқсас шкалалы және тіркейтін екіншілік аспаптар, ақпараттар көрсететін
кешендер. Активті кедергі датчиктері: реостаттар, көмір, тензомерлік
және т.б. Сызықтық және бұрыштық ауыстырудың электормагниттік датчиктер: индуктивті, трансформаторлық. Пьезоэлектрлік, магниттік серпінді датчиктер.
4. Технологиялық параметрлерді өлшеу үшін аспаптарды жиынтықтай
алу, жиынтықта аспаптардың ұштасу әдістерін және өлшеу тізбектерін
есептеу әдістерін білу
Сигналдар түрлері: электрлі, пневматикалық, гидравликалық, үздіксіз және
дискреттік, импульстік, табиғи және бірегейлендірілген, олардың параметрлері, өлшеу ауқымы және өлшеу, тасымалдау әдістері,сақтау, көрсетулер,
көзбен шолулар. Сигналдарды арақашықтықтық тасымалдау. Сигналдарды
түрлендіру ұғымы: біріншілік, өлшемдік, тасымалдаушы, нормалаушы, кү56

шейткіш, тұрақтандырғыш, трансформатор, түзеткіш, сүзбе, көбейткіш, компаратор, инвертор, жиілікті түрлендіргіші, аналогты-сандық түрлендіргіш,
сандық-аналогты түрлендіргіш.
Әр түрлі физикалық шамалар үшін біріншілік өлшеу түрлендіргішті
таңдау. Электрлік белгілермен аспаптардың түйіндесі тәсілдері және түйіндесетін тізбектерді есептеу әдістері. Тұрақты және айнымалы тоқ тізбектері үшін электротехниканың негізгі заңдары. Электромагнитті тізбектер
және түрлендіргіштер. Аспаптардың жиынтықталуы – датчик-екіншілік
аспап, датчик-өлшеу түрлендіргіші, датчик-нормалаушы түрлендіргіш. Бір
құрылғыда өлшеу ақпаратын алу, түрлендіру және көрсету қызметтерін
қоса атқару ұғымы. Талап етілетін метрологиялық сипаттамаларға сәйкес
технико-экономикалық көрсеткіштері бойынша тиімді жиынтықты мүмкін болатындар арасынан таңдау. Өлшеу аспаптарының орналасқан жерін
анықтау және қалқан мен технологиялық нысанда (орыны бойынша) көрсету.
5. Автоматты реттеу жүйесін құруда қолданылатын автоматтандыру
құралдарының міндеттерін түсіну, өнеркәсіп шығаратын автоматтандыру құралдарының номенклатурасы мен түрлерін білу
Технологиялық параметрлердің датчиктері мен сигнализаторлары (реле).
Реттеуіштер: позициялық, тік іс әрекетті, аналогты, релелік, сандық (микропроцессорлық). Реттейтін параметрлерді енгізу тәсілдері: физикалық, бағдарламалық.
Жетектер (атқарушы механизмдер): электрлі, пневматикалық, гидравликалық, тұрақты және айнымалы токтың; синхрондық және асинхронды, жылдамдық жетекті, қадамды қозғалтқыштар, олардың құрылғылары және жұмыс істеу принциптері. Реле және қосқыштар: қатты денелі және электрмагнитті. Басқару және қорғау аппаратуралары: басқару тізбегін ауыстырып
қосқыштар, батырмалы бекеттер, ауыстырып қосқыштар, ажыратқыштар, автоматты ажыратқыштар, сақтандырғыштар, жылулық реле. Жарықтық және
дыбыстық сигналдаудың элементтері.
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Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты аяқтағаннан кейінгі білім алушының оқыту нәтижелері
ОН1 Автоматты реттеу теориясының негіздерін, автоматты реттеу
жүйесін құру негіздерін, есептеу
және талдай білу
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Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1. Реттеу нысандарына сипаттама
беру, объектіге әсер ететін ұйытқуларды атау.
1.2. Тәжірибелі жолмен нысанның
жылдамдығын үдету қисығын алуды
түсіндіру
1.3. Беріліс функциясын жазу және
объектінің беріліс коэффициентін,
уақыт тұрақтылығын, екпін қисығы
бойынша кешігуді анықтау.
1.4.Автоматтандырылған элементтердің жалпы сипаттамаларын түсіндіру, олардың беріліс функцияларын
жазу.
1.5.Буындар мен жүйелердің жиілік
сипаттамаларын құрау.
1.6.Автоматты реттеу жүйесінің
функциялық–құрылымдық сызбасын
жасау.
1.7. Реттеу жүйесіне реттеуішті
таңдау. Әр түрлі типті реттеуіштердің
салыстырмалы сипаттамаларын жүргізу.
1.8. Реттеуіштерді баптауды есептеу.
1.9. Реттеу сапасын бағалау.
1.10.Реттеудің тұйық жүйесін
тұрақтылыққа/беріктікке талдау.
1.11. Бақылау контурын жасауда және
үрдістің көрсеткіштерін реттеуде
реттеу жүйесін есептеу бойынша
алынған білімдерді қолдану

ОН2 Метрология негіздерін, электрлік және эелектрілік емес шамаларды өлшеу әдістерін, өлшеу нәтижелерін талдау әдістерін білу

2.1. Өлшеу құралдарын көрсеткіштер
мен шамаларды өлшеу үшін таңдау
барысында олардың метрологиялық
сипаттамаларын бағалау.
2.2.Электрлік және электрлік емес
шамаларды өлшеуге арналған аспаптардың іс әрекет қағидаларын/жұмыс
істеу принциптерін, олардың тағайындалуын және тәжірибеде қолданылуын түсіну.
2.3. өлшеу әдістерін, өлшеу нәтижелерін талдау әдістерін орындау.
2.4. Өлшенетін шаманың неғұрлым
дұрыс көрсеткішін анықтау.
2.5.Абсолютті статистикалық, салыстырмалы және келтірілген ауытқуларды/қателіктерді анықтау.
ОН3 Өлшеу жүйелерінің аспаптары 3.1. Физикалық шаманы өлшеуге аржұмысының қағидалары мен негіз- налған біріншілік өлшеу түрленгішін
гі түрлерін білу.
таңдау жүргізу.
3.2. Өлшеу аспабын жұмыс істеу
үшін қосу.
3.3.Өлшеу түрлендіргіштерінің статистикалық сипаттамаларын түсіру
және талау.
3.4. Аспаптарды баптау
ОН4 Технологиялық параметрлерді 4.1.Өлшеу үшін аспаптар жиынөлшеу үшін аспаптарды жиынтығын таңдау жүргізу.
тықтай алу, жиынтықта аспаптар4.2.Өлшеу контурында аспаптардың
дың ұштасу әдістерін және өлшеу
түйісуін түсіндіру.
тізбектерін есептеу әдістерін білу.
4.3.Өлшеу сызбасының/сұлбасының
қуат көзін таңдау жүргізу.
4.4.Өлшеу сызбасын және аспаптарды түйістіру сызбасын есептеу.
4.5.Өлшенетін жиынтықты аспапты
таңдау барысында оның нысанда
және өлшеу қалқанында орналасу
жерін есепке алу.
4.6. Екінші реттік аспаптарды баптау.
4.7.Өлшеу нәтижелерін көрсету үшін
көзбен көру құралдарын қолдану.
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ОН5 Автоматты реттеу жүйесін
құрауда қолданылатын автоматтау
құралдарының міндеттерін түсіну,
өнеркәсіпте шығаратын автоматтандыру құралдарының номенклатурасы мен түрлерін білу.

5.1. Шығу белгісінің/сигналының талап етілетін көрсеткіштеріне байланысты тетіктерді/датчиктерді таңдау.
5.2 Басқарушы белгінің талап
етілетін түріне реттеуіштерді таңдау.
5.3 Реттеуіштің типіне байланысты
талап етілетін көрсеткіштерді/параметрлерді тапсыруды түсіндіру.
5.4. Реттеу жүйесіндегі жетектің
типін қолдануды түсіндіру.
5.5. Жетектердің сипаттамасы мен
оларды іс әрекеттері қағидаларын
білу.
5.6.Реле және қосқыштың жұмыс
қағидалары мен тағайындалуын
түсіндіру, оларды реттеу жүйесіне
таңдау жүргізу.
5.7 Тартпалармен басқару мақсатында басқару және қорғау аппаратураларын қолдану.

КМ.07 «Жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру, нәтижелерді бағалау»
Мақсаты және міндеті
Берілген модуль білім алушылардың өндірістік кәсіпорынның құрылымын
негізгі қағидалармен тиімді құруды, басқару әдістерін және бірінші реттік
еңбек ұжымы-учаске, бригада жұмысын жоспарлауды таныстырады.
Модульге кіріспе
Кәсіпорын, жеке құрылымдық бөлімшелерден тұратын, осы жүйенің дамуын қамтамсыз ететін, біртұтас экономикалық жүйе болып табылады. Заманауи кәсіпорындар құрамына өндірістік бөлімшелер мен цех, учаске кешені,
кәсіпорын жұмысшыларына қызмет көрсету бойынша ұйымдар мен басқару
органдары кіреді.
Кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелер құрамы, олардың саны, және олардың арасындағы өндірістік аудандарының көлемі жағынан өзара қатынасы,
қызметкерлер саны және өткізу қабілеттері кәсіпорынның жалпы құрылымын
сипаттайды.
Модульдің бірінші бөлімінде білім алушылар кәсіпорынның өндірістік
құрылымының негізгі элементтерімен, өндірістік үрдісті ұйымдастыру қағидаларымен, жұмыс орындардағы еңбекті ұйымдастыру бағыттарымен танысады.
Кәсіпорынның қосалқы қызметінің (энергошаруашылық, БӨҚжА қызметі)
жұмысын жоспарлау жоспарлы-сақтандыру жөндеу жүйесінде негізделген.
Кез келген кәсіпорынның нәтижелі жұмысының шарттарын бірі жөндеу
жұмыстарын орындауда жөнделген механизімінің болуы болып табылады.
Өнімнің өзіндік бағасында жабдықты бабында ұстау, қызмет көрсету, жөн60

деу шығындарың меншікті салмағы неғұрлым аз болса, өндірістің тиімділігі
соғұрлым жоғары болады.
Модульдің екінші бөлімінде білім алушылар жоспарлы-сақтандыру жөндеу жүйесі ұғымы негіздерімен танысуы қажет, өндірістік учаскеде жұмысын
жоспарлау үшін жүйе нормативтерін қолдануды үйренуі керек немесе нормативті-анықтама әдебиеттерін қолданулары қажет.
Модульдің қорытынды бөлімінде оқушылар жұмыс орындардағы еңбекті
нормалауды ұйымдастыру мен нормалаудың негізгі әдістерімен, жұмыс уақыты шығынын оқу тәсілдерімен, сондай –ақ еңбекақы төлеудің заманауи түрлерімен танысуы қажет.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Кәсіпорынның өндірістік құрылымын құрудың негізгі қағидаларын білу.
2. Жөндеу, қызмет көрсету, баптаудың жоспар-кестесін құра білу.
3. Уақыт және қызмет көрсету нормаларын есептей білу.
4. Әр түрлі түрде және жүйелерде еңбекақы төлеуді есептеу әдістерін білу.
Еңбекке қатысу бірлігін (ЕҚБ) пайдаланып бригадада еңбекақыны үлестіре алу.
Модуль мазмұны
1. Өндірістік кәсіпорынның құрылымын құрастырудың негізгі қағидаларын білу
Кәсіпорынның өндірістік құрылымы түсінігіне оны құрайтын учаскелер,
цехтар және кызметтер, өнімді өндіру үрдісінде олардың өзара байланыс түрлері кіреді. Кәсіпорынның өндірістік құрылымында негізгі элемент болып
жұмыс орындар, аумақтар, шеберханалар саналады.
Кәсіпорын жұмысының соңғы нәтижелері жұмыс орынның ұйымдастырылу деңгейіне, олардың санының дәлелді анықталуы және мамандандырылуына, уақыт бойынша жұмыс істеу келісіміне, өндірістік аудандағы тиімді
орынына айтарлықтай тәуелді.
Еңбек өнімділігі өсуінің негізгі факторлар нақты жұмыс орын деңгейінде
қолданылады. Жұмыс орындары учаскелерге бірігеді.
Өндірістік аумақтар егжей-тегжейлі және технологиялық мамандандырылады. Өндірістік учаскені шебер (мастер) басқарады. Аумақтар өзара тұрақты
технологиялық байланыстармен байланысады, шеберханаларға біріктіріледі.
Цех белгілі бір өндірістік және шаруашылық дербестігімен бөлінеді. Әр
шеберхана басқарушы заводтан орындалатын жұмыс көлемін белгілейтін, сапалық көрсеткіштер және жоспарланған жұмыс көлеміне шектеулі жұмсаулар бірдей жоспарлы тапсырма алады.
Өндірістік процесс – шикізат мен материалдарды тапсырылған саны, сапасы, түрлері және белгіленген уақытта дайын өнімге айналдыруға бағытталған
еңбектің жеке үрдістерінің жиынтығы болып табылады.
2. Жөндеу, қызмет көрсету, баптаудың жоспар-кестесін құруды білу
Кәсіпорынның қызметінің жақсару факторларының бірі
өндірістік
құрылымды жетілдіру болып табылады. Жөндеу шаруашылығы қызметінің
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негізгі міндеті жабдықтарды сонымен қоса автоматика құралдары үзіліссіз
пайдалануды қамтамасыз ету болып табылады. Кәсіпорынды басқару жүйесінде жөндеу шаруашылығының қызметі бас инженерге бағынады.
Жоспарлы-сақтандыру жөндеу жүйесі –жабдықтарды неғұрлым тиімді
пайдалануды ұйымдастыру мақсатында алдын ала құрылған жоспар бойынша жүргізілетін қондырғыларды жөндеу және техникалық күтім бойынша
әр түрлі жұмыстар жиынтығы. Қызметкерлердің қажеттілігін есептеу үшін
оқушылар жұмыс уақытының балансын есептеу әдісімен танысады, жұмыс
уақытының бастапқы және тиімді қорын анықтайды.
Қатысу құрамы- белгіленген уақытта тапсырманы орындау үшін күнделікті жұмысқа келуге қажетті жұмыскерлер минималды саны. Тізімдік - бұл
кәсіпорында есептелінетін қазіргі уақытта жұмысты атқарып жатқан, кезекті
демалыстағы, іссапардағы, ауырып қалуына бойынша немесе басқа да да себептер бойынша келмейтін барлық тұрақты және уақытша жұмыскерлер.
3. Уақыт және қызмет көрсетудің нормаларын есептей білу
Еңбекті нормалау үшін нормативтер және бірыңғай (типтік) нормалар қолданылады. Кәсіпорында уақыт, өндіру, кызмет көрсету, басқару нормалары
сондай – ақ тапсырмаларды нормалау есептелінеді және бекітіледі.
Жұмысты нормалау әдістері: тәжірибелік- статистикалық және аналитикалық. Аналитикалық әдіс бойынша жұмыс уақытын жұмсауды оқудың негізгі
әдістеріне: хронометраж, жұмыс күнінің фотосуреті, фотохронометраж жатады. Хронометраж, жұмыс күнінің фотосуретін жүргізудің қорытындысы
еңбек нормаларын бекіту және жұмыс уақыты шығынын жою бойынша іс шаралар жасау, еңбек /нормасын бекіту болып табылады.
4. Тарифсіз жүйе бойынша еңбекақыны төлеуді есептеу әдістерін
білу. Еңбекке қатысу бірлігін (ЕҚБ) қолданып бригадада еңбекақыны
үлестіре алу.
Еңбекті материалдық ынталандыру жүйесіне еңбек ақы, ақшалай сыйақы
жатады. Кейде материалдық ынталандыру құралы ретінде жұмыскерлердің
кәсіпорын кірісіне қатысу жүйесі қолданылады. Еңбек ақы - бұл жұмыскер
еңбегінің соңғы нәтижесі үшін оның сыйақысы. Еңбекақы функциясы: ұдайы
өндірістік, ынталандырушы, әлеуметтік.
Кәсіпорынның тарифтік жүйесі – бұл еңбек шарттарына, қарқындылығына, күрделілігіне байланысты еңбек ақыны саралап қамтамасыз ететін нормалар мен нормативтер жиынтығы.
Тарифтік жүйенің элементтері:
- тарифтік- біліктіліктік анықтамалықтар;
- 1 разрядты тарифтік жүктемелер;
- тарифтік кестелер;
- еңбектің қалыпты шарттарынан ауытқуы үшін үстемақылар және қосымша төлемдер.
Еңбекақыны төлеудің негізгі түрлері: кесімді және уақытына қарай. Еңбекақыны төлеудің тарифсіз жүйесі кезінде жұмыскердің төлемақысы кәсіпорынның
қызметінің нәтижесіне байланысты құралған еңбекақының ұжымдық қорындағы
оның үлесін көрсетеді. Бұл жүйе нарықты экономика жағдайында едәуір тиімді.
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Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты аяқтаған- Бағалау критерийі
нан кейінгі білім алушының оқыту Білім алушы міндеттері
нәтижелері
ОН1
Кәсіпорынның
өндірістік 1.1 Өндірістік құрылымды және өнқұрылымын құрудың негізгі қағида- дірістік процесті құру элементтері
ларын білу.
мен қағидаларын анықтау.
1.2 Өндірістік құрылымға және өндірістік үрдіске ішкі және сыртқы
факторлардың ықпалын түсіндіру.
1.3 Өндірістік құрылымның тиімді
құрылуы мысалын кесте түрінде көрсете алу.
ОН2 Жөндеу, қызмет көрсету, баптау 2.1 Жоспарлы – сақтандыру жөндеужоспар-кестесін құра білу.
лер жүйесінің негізгі нормативтерін
білу.
2.2 Жұмыстың жоспар-кестесін
құрау, еңбек көлемін және қызметкерлер санын есептей білу.
2.3 Жоспарлы – сақтандыру жөндеулер жүйесі бойынша нормативті-анықтама әдебиеттерін қолдана алу.
ОН3 Уақыт және қызмет көрсетудің 3.1 Жұмыс күнінің хронометражы
нормаларын есептей білу.
мен фотосуретін жасай алу.
3.2 Аспаптарға кызмет көрсету және
жөндеу уақытының нормаларын
есептей алу.
ОН4 Әр түрлі нысанда және жүйе- 4.1 Әр түрлі тәртіп және жүйе бойынлерде еңбекақы төлемін есептеу әді- ша еңбекақыны төлеуді есептей алу
стерін білу. Еңбекке қатысу коэффи- 4.2 Еңбекке қатысу коэффициентін
циентін (ЕҚБ) қолданумен бригадада есептей алу.
еңбекақыны үлестіре алу.
КМ.08 «Автоматтандырылған басқарудың микропроцессорлық жүйелерін жобалау»
Мақсаты және міндеті
Модульді оқытудың мақсаты студенттің бағдарламаланатын логикалық
контроллерлер (БЛК) негізіндегі технологиялық үдерістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау негізінде білімі, біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру болып табылады.
Модульге кіріспе
Аталған модуль білім алушыларға автоматтандырылған микропроцессорлық жүйелер мен кешендерді жобалау міндеттері мен техникасын түсіндіреді.
Заманауи технологиялық үдерістерді және өндірісті басқару жүйелері са63

тылық қағида бойынша құрылады, мұнда басқару жүйесіндегі әрбір деңгей
жоғары тұрған деңгейге бағынышты болады. Осындай құрылым бағдарламалық жабдықтама мен компьютерлік микропроцессорлық техниканың дамуымен байланысты маңызды және мүмкін болып отыр. ТҮ АБЖ сатылық
қағида құрылым бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді, басқару
бағдарламаларын әзірлеуді, жүйе деңгейлері арасында ақпарат беруді қарастырады.
Модульде технологиялық үдерістерді таратылған басқару жүйесінің
құрылымы (Distributed Control System - DCS) қарастырылады, мұнда деректерді өңдеу, басқару және есептеу төмен деңгейдегі өнеркәсіптік контроллер
арасында бөлінген; олар өз учаскелеріндегі басқаруға жауапты болады; жүйе
элементтері арасындағы ақпарат алмасуға қатысатын өнеркәсіптік желілер
мен интерфейстер түрлері қарастырылады, оларды параметрлері мен жүзеге
асыру әдістері қаралады.
Модуль құрамында таратылған басқару жүйелерін пайдалану және қызмет
көрсету саласындағы білікті мамандарды дайындау үшін қолданылатын өнеркәсіптік бағдарламаланатын контроллерлер туралы ақпарат болады.
Модуль тарату жүйелерінің барлық құрылымдық сызбалары үшін талап етілетін техникалық-экономикалық сипаттамаларын талдау негізінде
құрылымдық сызбаларды құрастырудың тәжірибелік дағдыларын қалыпастырады. Білім алушы бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді (БЛК)
пайдаланып таратылатын басқару жүйелерін ұйымдастыру бойынша шешім
қабылдау, таратылатын басқару жүйелерін жүзеге асыруға арналған жобалық
құжаттаманы құрастыру мен ресімдеу, оның ішінде функционалдық ақпараттандыру сызбалары және принциптік электрлік сызбалар бойынша тәжірибе
жинақтайды, электрлік механизмдер мен пневматиканы басқару, реттеу және
дабылдама, ұстанымдық қорек, монтаждау сызбалары мен қалқандардың
жалпы түрлерінің сызбалары, электрлік және құбырлық сымдарды сыртқы
жалғау сызбаларын үйренеді.
Модуль AutoCAD және/немесе КОМПАС графиктік редакторларын және
Microsoft Office жинағын «Бақылау және автоматтандыру жүйелерін жобалау» модулін зерттеу барысында алынған жобалық құжаттаманы дайындау
үшін пайдалануға негізделеді.
Модуль металлургия, электр энергетика және басқа да өнеркәсіп салаларындағы циклдық және үздіксіз-циклдық технологиялық үдерістерді басқару
жүйелерін дайындау, қызмет көрсету және пайдалану үдерістерімен айналысатын мамандарды дайындау үшін пайдаланылады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Басқарудың тарату жүйелерін құру архитектурасын және оны ұйымдастыру әдістерін білу.
2. Басқару жүйесіндегі ақпаратты беру және өңдеу үдерістерін түсіну, жүйе
элементтері арасында ақпаратты берудің бағдарламалық, техникалық құралдарын және олардың сипаттамаларын білу.
3. Бағдарламаланатын логикалық контроллердің (БЛК) және микропроцессорлық басқару жүйесінің басқа да элементтерінің қолданылуы, ұйымдасты64

ру принциптік және техникалық сипаттамаларын білу.
4. Технологиялық үдерістерді басқарудың тарату жүйелерін монтаждау, қызмет көрсету және пайдалану үшін қолданылатын жобалық құжаттаманы дайындау кезеңдерін, жиынтықталуын және ресімделуін білу.
Модуль мазмұны
1. Басқарудың тарату жүйелерін құру архитектурасын және оны ұйымдастыру әдістерін білу
Басқару объектісінің белгілі бір бөлігіне қызмет көрсету үшін енгізу-шығару құрылғылар тобы бар контроллердің жұмысы. Басқару жүйесінің төменгі деңгейінде орталықтандырылмаған басқаруды жүзеге асыру. Нысанның
басқару құрылымына ұқсас таратылған басқару жүйесінің құрылымы. Таратылған басқару жүйесін кеңістікте орналастырылған көптеген құрылғылардан
құралатын жүйе ретінде қарастыру, олардың әр қайсысы басқаларына тәуелді
болмайды, алайда, ортақ міндетті орындау үшін олармен әрекет етеді. Жүйе
элементтері арасындағы олар бір-бірінен алшақ орналасқан жағдайдағы ғаламтор арқылы байланыс. Ғаламтор желісі арқылы басқару жүйесінің құрамына енетін бағдарламаланатын логикалық контреллермен байланыс. Автоматтандыру жүйесіндегі басқарудың тарату жүйесінің артықшылықтары.
Тарату басқару жүйесінің артықшылықтары: қатар жұмыс жасайтын үдерістер арасында міндеттерді бөлу арқылы жылдам әрекеттестік; жоғары тиімділік
– бір контроллердің істен шығуы басқаларының жұмысына әсер етпейді; үзілістерге жоғары тұрақтылық; жүйені өсіру және қайта құрылымдау; баптау, диагностика және қызмет көрсету; кедергіге жоғары тұрақтылық және тетіктерден
енгізу құрылғыларына белгілерді беру желісінің ұзақтығы. БЛК пайдаланатын
басқару жүйелеріндегі аппараттық және бағдарламалық резервтеу.
2. Басқару жүйесіндегі ақпаратты беру және өңдеу үдерістерін түсіну,
жүйе элементтері арасында ақпаратты берудің бағдарламалық, техникалық құралдарын және олардың сипаттамаларын білу
Тиімді жобалауға арналған тарату жүйелерін сипаттау әдістері. Жүйеге
енетін құрылғылардың өзара алмастырылуы мен үйлесімділігі. МЭК 61499
«Индустриялық басқару жүйелеріне арналған функционалдық блоктар» халықаралық стандарты. Тарату жүйелерін әзірлеу барсындағы үлгілер иерархиясының үш деңгейі: жүйе моделі, физикалық құрылғылар моделі және
функционалдық блоктар моделі. Жүйеде ақпаратты беру және өңдеу үдерісі.
Оқиғалық басқару. Басқару жүйесін дұрыс қалыпта ұстау үшін функционалдық блоктарды пайдалану: жобалау, дайындау,қызмет ету , дұрыстау және қызмет көрсету. Тарату жүйесінің моделі; өнеркәсіптік желілер мен физикалық
құралдар үлгісі. Жалпы шинасы бар жүйе архитектурасы.
Өнеркәсіптік желілер және интерфейстер: Fieldbus, Profibus, Modbus,
DeviceNet, CANopen, Foundation, Industrial Ethernet, Internet және т.б. Өнеркәсіптік желілердің кеңсе желілерінен айырмашылығы. Желілік интерфейстер, интерфейс параметрлері: өткізу қабілеті және кабельдің максималы
ұзындығы. Тізбекті интерфейстер: RS-485, RS-232, RS-422, Ethernet, CAN,
HART, АS-интерфейс. Ақпарат алмасу хаттамалары. Ақпаратты желіге арна
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арқылы беру. Тапсыру ортасы: сымдардың тарамды жұбы, оптоталшық,
эфир. Таратылған желілердегі деректер түрлері: сигнал, жарлық, қалып күй,
оқиға, сұраныс. Желілер топологиясы: жұлдызша, сақина, шина, аралас. Желі
өнімділігі: реакция уақыты және өткізу қабілеті. Желі қауіпсіздігі, тоқтауға
тұрақтылық, кедергіге тұрақтылық, деректерді жеткізу ықтималдығы.
3.Бағдарламаланатын логикалық контроллердің (БЛК) және микропроцессорлық басқару жүйесінің басқа да элементтерінің қолданылуы,
ұйымдастыру ұстанымдары және техникалық сипаттамаларын білу
Таратылған басқару жүйелерін дайындау барысында пайдаланылатын
коммерциялық қол жетімді құрамдауыштар: бағдарламаланатын логикалық
контроллер (БЛК), енгізу-шығару модулі, тетіктер, атқару құралдары. Контроллерлер номенклатурасы: Siemens, Mitsubishi, Advantech, ABB, Schneider
Electric, GE Fanuc, НИЛ АП, Текон, Фаствел, ДЭП, Овен, Элемер, Эмикон и
және т.б. Контроллерлердің қызметтік сипаттамалары (температура ауқымы,
тиімділік, өндіруші бренді, ҚР аумағында сертификатының болуы). Модульді
контроллерлер, модульдер типтері, Орталық процессор модулі (CPU), оның
құрамдауыш бөоіктері: микропроцессор, есте сақта құрылғысы, нақты уақыт
сағаты және Watchdog Timer – WDT күзет таймері.
Микропроцессордың негізгі сипаттамалары: операциялық жүйе типі
(Windows CE, Linux, DOS, OS-9, QNX және т.б.); МЭК 61131-3 тілінде стандартты бағдарламалау жүйесіне арналған орындау жүйесінің болуы; қолдайтын интерфейстер типтері (RS-232, RS-422, RS-485, CAN, USB, Ethernet және
т.б.); қолдайтын желілер типтері (Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet, Profibus,
CANopen, DeviceNet және т.б.); индикация құрылғыларын жалғау мүмкіндіктері (жарық диодты немесе СҚ индикатор, пернетақта, тышқан, VG, A, DVI
н, емесе CMOS, LVDS интерфейстері бар дисплей, трекбол және т.б.); разрядтылық (8, 16, 32 немесе 64 бит); микропроцессор мен жадының тактілі жиілігі;
жарлықтарды орындау уақыты; кіріктірілген қызметтер типтері (ПИД-реттеуші, есептегіш, ШИМ, позициялау алгоритмдері және қозғалысты басқару т.б.).
Есте сақтау құрылғылары типтері: ROM – Read Only Memory, EEPROM
- Electrically Erasable Programmable ROM, флэш-жады – Compact Flash
(CF), Memory Stick, Secure Digital (SD), MuliMediaCard (MMC), RS-MMC,
SmartMedia Card (SMC), USB-flash; SRAM – Static Random Access Memory,
DRAM – Dynamic Random Access Memory, SDRAM – Synchronous DRAM.
БЛК құрамындағы модульдер: сигналдық модульдер, функционалдық модульдер, коммуникациялық модульдер, қорек көздері және т.б.
Енгізу-шығару модульерімен деректер алмасуға арналған параллель шиналар (ISA, PC/104, PCI, ComactPCI, VME, CXM).
Тізбекті контроллер шинасы (RS-485 интерфейсі негізінде) таратылған енгізу-шығару модульдерін жалғауға арналған.
4. Технологиялық үдерістерді басқарудың таратылған жүйелерін монтаждау, қызмет көрсету және пайдалану үшін қолданылатын жобалық
құжаттаманы дайындау кезеңдерін, жинақтамасын ресімделуін білу
ТҮ АБЖ әзірлеу кезеңдері және жобалау сатылары: техникалық – экономикалық негіздеме, техникалық тапсырма, техникалық жоба (немесе жұмыс
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құжаттамасы), эксперименттік енгізу, өнеркәсіптік пайдалану.
Жалпы талаптарды, дайындау тәртібін анықтайтын нормативті құжаттама
және оны жинақтау тәртібі. Жобалауға арналған бастапқы деректер. Технологиялық жүйелерді басқарудың тарату жүйелердің құрылымдық сызбалары. Үдеріс
туралы ақпарат алу құралдары және осы ақпаратты БЛК беру құралдары.
Функционалдық автоматтандыру жүйелері, электрлік принциптік бақылау сұлбалары, реттеу, дабылдама, электрлік механизмдер мен пневматиканы
басқару, принциптік қорек сызбалары, монтаждық сызбалары, қалқандардың
ортақ түрлерінің сызбалары, электрлік және құбыр сымдарын сыртқы жалғау
сызбасы.
Автоматтандыру жобасын, АЖЖ сызбалары пен мәтіндерін дайындауға
арналған техникалық және бағдарламалық құралдар.
Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты аяқтағаннан
кейінгі білім алушының оқыту нәтижелері
ОН1 Таратылған басқару жүйелерін
құру архитектурасы мен оны ұйымдастыру тәсілдерін біледі

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 БЛК техникалық құжаттамасында бағдарлану.
1.2 Әдеби дерек көздеріндегі кездесетін терминологияны меңгеру.
1.3 БЛК типтері, олардың техникалық сипаттамаларын, нақты басқару жүйесіндегі қолданылуын білу.
1.4 Жобалау барысында ғаламтор
арқылы жүйе элементтері арасындағы байланысты қолдану.
1.5Аппараттық және бағдарламалық резервтеуді басқару жүйесін
жобалау.
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ОН2 Басқару жүйесіндегі ақпаратты
беру және өңдеу үдерістерін түсінеді,
жүйе элементтері арасында ақпаратты
берудің бағдарламалық, техникалық
құралдарын және олардың сипаттамаларын білу.

ОН3 БЛК және микропроцессорлы
басқару жүйесінің басқа да элементтерінің қолданылуын, ұйымдастыру
принципін және техникалық сипаттамаларын біледі.
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2.1 Тиімді жобалау үшін таратылған жүйелердің сипаттаудың
стандартты әдістерін қолдану.
2.2 Жүйеде ақпаратты беру және
өңдеу үдерісін түсіндіре білу.
2.3Физикалық құрылғылар мен
өнеркәсіптік желілерді пайдалану
арқылы таратылған жүйе моделін
құру.
2.4Өнеркәсіптік желілер мен интерфейстерді, ақпарат алмасу хаттамаларын білу.
2.5 Ақпаратты беру ортасын:
сымдардың тарамды жұбы, оптоталшық, эфир таңдау.
2.6 Тоқтаусыз және тиімді жұмыс
жасайтын желілерді әзірлеуге арналған өнеркәсіптік желілердің
техникалық сипаттамасы мен топология бойынша білімді пайдалану.
3.1 БЛК номенклатурасы мен өнеркәсіптік негізгі өндіруші-фирмалар
шығаратын автоматтандыру құралдарын білу.
3.2 ПЛК СРU негізгі техникалық
параметрлерін сипаттай білу.
3.3 Моноблокты БЛК мүмкіндіктерін және модульді БЛК функционалдық мүмкіндіктерін білу.
3.4 Деректермен алмасудың параллель және тізбекті шиналарын білу.
3.5 Шиналармен алмасудың параллель қолданылуын түсіндіру.
3.6 Шиналармен алмасудың тізбекті қолданылуын түсіндіру.

ОН4 Технологиялық процестерді
басқарудың тарату жүйелерін монтаждау, реттеу, қызмет көрсету және
пайдалануға арналған жобалық құжаттаманы әзірлеу, жинақтау және ресімдеу кезеңдерін біледі

4.1 Микропроцессорлық басқару
жүйелерін әзірлеу кезеңдерін сипаттау.
4.2 Басқару жүйесінің жобалық
құжаттамасын әзірлеу барысында
нормативті құжаттаманы дайындау.
4.3 Таратылған технологиялық
үдерістерді басқару жүйелерінің
құрылымдық сызбаларын дайындау.
4.4 Бағдарламаланатын логикалық
контроллер (БЛК) қолдануға негізделген ақпарат алу құралдарын
және осы ақпаратты беру құралдарын таңдау.
4.5 БЛК қолдануға негізделетін
функционалдық жүйелерді әзірлеу
дағдыларын меңгеру.
4.6 БЛК қолдану арқылы автоматтандыру жүйесінің ұстанымдық
монтажық сызбаларын дайындау.
4.7 Графиктік және мәтіндік редакторларды, компьтерлік құралдарды
пайдаланып жобалық құжаттама
ресімдеу.
4.8 Автоматтандыру жобаларын
дайындау кезінде АЖЖ қолдану

КМ.09 «ТП БАЖ микропроцессорлық құрылғыларын бағдарламалау»
Мақсаты және міндеті
Аталған модульді оқытудың мақсаты бағдарламаланатын логикалық контолллерлер (ПЛК/PLC) және диспетчерлік басқару мен Supervisory Control
And Data Acquisition (SCADA) деректерді жинау жүйелері негізінде тиімділігі мен сенімділігі жоғары басқару жүйелерін пайдалану арқылы әзірлеумен
айналысатын білім алушыларды қамтамасыз ету болып табылады.
Модульге кіріспе
Аталған модуль білім алушыларға микропроцессорлық үдерістерді бағдарламалау әдістерін түсінуге мүмкіндік береді. Микропроцессорлық техника
негізінде жасалған автоматтандыру жүйелері және осындай негіздегі реттеушілер сандық деп аталады.
Модуль дәрістен және тәжірибелік сабақтардан, зертханалық практикумнан
құралады. Инженерлік тәжірибе барысында алынған дағдыларға негізделеді.
Сандық басқару жүйесінің «миы», бағдарламаланатын логикалық контроллер болып табылады, оның кіріктірілген операциялық жүйесі болады. Сандық
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басқару жүйелері өндірісті автоматтандыру дәрежесін арттырады, бұл өз кезегінде қызметті оператор-адаммен (диспетчер) басқару жүйесі арасында қызметті бөлу міндетін қояды. Осындай міндеттердің шешімі SCADA жүйелер болып
табылады, кейде олар SCADA/HMI деп аталады. SCADA жүйелер үздіксіз және
таратылған үдерістерді басқаруды автоматтандыру үшін қолданылады, олар әр
түрлі датчиктер мен құрылғыларды алумен байланысты болады.
Модуль технологиялық үдерістерді басқару жүйелеріне арналған бағдарламаны түсіндіреді, оның кіріктірілген операциялық жүйесі болады. Дәстүрлі
құрылғылық бағдарламалық құралдарды пайдалану мүмкіндіктері (Си, Паскаль тілдері және т.б.) қарастырылады, оларды пайдаланып бағдарламаларды жазудың қиындығы көрсетіледі. Мамандандырылған тілдік құралдарға,
олардың компьютерлік платформадан тәуелсіздігіне түсінік беріледі.
Модуль білім алушыларға әр түрлі типті БЛК үшін басқару бағдарламаларын жазу мақсатында контроллерлерді бағдармалаудың арнайы платформалы-тәуелсіз тілдерді қолдануға мүмкіндік береді.
Модульді оқыту үдерісінде білім алушылар Технологиялық процесті диспетчерлік басқаруда SCADA пайдаланудың, жүйе процестері мен жұмысын
визуалдау үшін мнемосұлбаларды құру, басқару бағдарламаларын жазудың,
БЛК үшін қолданбалы бағдарламаларды жасау мен тестілеудің, функционалдық блоктар библиотекасын құрудың, енгізу-шығару модульдері сигналдарының күйін модельдеу үшін эмуляторларды пайдаланудың тәжірибелік дағдыларына ие болады.
Модуль технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері құрамында және оларды диспетчерлеуді жүзеге асыратын өнеркәсіптік
контроллерлер үшін басқару бағдарламаларын әзірлеу процесімен айналысатын мамандарды дайындау үшін қолданылады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Микропроцессорлық құрылғыдардың типтерін, олардың құрылысын
және басқару жүйелерінде пайдалануды білу
2. Микропроцессорлық ТҮ АБЖ логикалық құрылымын түсіну, оның қызмет етуі үшін бағдарламалық жабдықталу қажеттілігін түсіну.
3. SCADA-жүйелердің технологиялық процестерді диспетчерлік басқаруда
қолдана білу.
4. Әр түрлі БЛК типтеріне арналған платформаға тәуелсіз бағдарламалау
тілі контроллерлерін қолдану
Модуль мазмұны
1. Микропроцессорлық құралдары, олардың құрылысын және басқару жүйелерінде пайдалануды білу
Микропроцессорлық құрылғылар ұғымы. Микропроцессорлық құрылғылар
эволюциясы. Микропроцессорларды жіктеу. Микропроцессорлық құрылғылардың құрылымы мен түрлері. Технологиялық үдерістерді автоматтандыруға
арналған микропроцессорлық құрылғылардың өздеріне тән ерекшеліктері.
Типтік тораптардың және электронды құрылғылар сызбаларының құрылу
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принципі. CMOS-технологиялар (Complementary Metal Oxide Semiconductor),
р-арналы (PMOS) және n-арналы (NMOS) MOS-транзисторлар. SSI, MSI, LSI.
ADC и DAC, PWM, PIT, регистр, есептегіш, тізбекті интерфейстер SCI және
SPI, LCD, ОЗУ, ПЗУ, ППЗУ, CPU модулі және т.б.
Пайдалану шарттары және өнеркәсіптік электрониканы қолдану саласы.
Микропроцессорлар, микроконтроллерлар, бір платалы компьютерлер, өнеркәсіптік компьютерлер, қолдану саласы, ерекшеліктері, басқару жүйелерін
құрастыру үшін қолдану. Микропроцессорлар архитектурасы. Микропроцессорларды бағдарламалау негіздері. Модульділік, магистралдылық және микробағдарламалану ұғымдары.
2. Микропроцессорлық ТҮ АБЖ логикалық құрылымын түсіну, оның
қызметін бағдарламалық жабдықтамамен қамтамасыз ету қажеттілігі
Микропроцессорлық жүйелердің құрылымдық және принциптік сызбалары. Микропроцессорлық жүйелердің аппараттық құралдары: БЛК; БЛК
модульдік құрылымы, БЛК тіркестіру құралдары мен сызбалары, деректер
базасы сервері, оператордың автоматтандырылған жұмыс орны (АЖБ). Микропроцессорлық жүйелердің бағдарламалық құралдары: командалардың
реттілігі, бағдарлама, ақпарат тасымалдағыштардың бағдарламалық құралдар
жиынтығы, микропроцессорлық жүйенің қызмет алгоритмі. Иерархия әдісі.
3. Технологиялық үдерістерді диспетчерлік басқаруда SCADA-жүйелерді қолдана білу
SCADA-жүйелердің жалпы ұғымы және құрылымы: SCADA анықтамасы
және жалпы құрылымы, SCADA функционалдық құрылымы, басқару үдерісі
ретінде SCADA ерекшелігі (Supervisory Control And Data Acquisition – диспетчерлік басқару және деректерді жинау). SCADA жүйелерге қойылатын
талаптар және олардың мүмкіндіктері. SCADA-жүйелердің аппараттық және
бағдарламалық құралдары, заманауи SCADA-жинақтардың негізгі мүмкіндіктері, даму үрдісі, SCADA-жүйелердің аппараттық және бағдарламалық
құралдарының даму үрдісі.
Өнеркәсіптік нарықтағы SCADA-өнімдер: In Touch (Wonderware, США),
iFIX (Intellution, США), SIMATIC WinCC (Siemens, Германия),
Citect (Ci
technologies, Австралия), RTAP/plus (HP, Канада), Wizcon (PC Soft International,
Израиль-АҚШ), Sitex және Phocus (Jade SoftWare, Ұлыбритания), Real Flex
(BJ Software Systems, АҚШ), Factory Link (US Data Corp., АҚШ), View Star 750
(AEG, Германия), PlantScape (SCAN 3000) (Honeywell, АҚШ), TRACE MODE
(AdAstra, Мәскеу),
СКАТ (Центрпрограммсистем, Тверь), САРГОН
(НВТ-Автоматика), VNS, GARDEN, Vis-a-Vis (ИнСАТ), VIORD («Фиорд»),
RTWin (SWD – нақты уақыт жүйелері), ЗОНД (АСУТП Бағдарлама).
4. Әр түрлі БЛК типтеріне арналған контроллерлерін платформа-тәуелсіз бағдарламалау тілдерін қолдану
Халықаралық Электротехникалық Комиссия (ХЭК/IEC), стандарт IEC 11313. БЛК бағдарламалаудың 5 мамандандырылған тілі: үш графиктік (SFC, FBD,
LD) және екі мәтіндік (ST, IL). Құрылымдық бағдарламалау әдістемесі. Визуалды бағдарламалау тілдері FBD және IL: элементарлы және кітапханалық
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қызметтер, кіріктірілген ПИД, ПДД алгоритмдері, позициялық жалғастыру,
динамикалық балансирлеу, нысандардың модельдеу блоктары, массалық қызмет көрсету алгоритмдері, санақтық қызметтер, техникалық-экономикалық
көрсеткіштерді есептеу қызметі және т.б. Технологиялық объектілерді (клапан, тиек, тартпа және т.б.) басқару және бақылау блоктары.
Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты
аяқтағаннан кейінгі білім
алушының оқыту нәтижелері
ОН1 Микропроцессорлық
құралдар типтерін, олардың
құрылысын және басқару
жүйелерінде пайдаланылуын
біледі

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1Микро-ЭЕМ және микропроцессорлар
бойынша әдебиеттерде еркін бағдарланады.
1.2 Әдебиет көздерінде кездесетін терминологияны меңгеру.
1.3Микропроцессорлық құрылғылардың
электронды компоненттерін біледі.
1.4 Нақты жүйеде пайдалану үшін қандай
да бір микропроцессорлық жинақты таңдай
білу.
1.5Микропроцессорлық жүйелерді бағдарламалау негіздерін білу.
1.6 Элементарлы логикалық жағдайлардың
шешімін табу үшін микроконтроллер типтерінің бірін бағдарламалау.
1.7 Кең таралған микропроцессорлық жинақтардың бірін бағдарламалай білу.
1.8 Микропроцессорлық жүйелерді тәжірибелік бағдарламалауда дербес және/немесе
өнеркәсіптік компьютердің жинақтамасын
білу.
1.9 Қажетті қызметтерге сәйкес автоматтандыру жүйесіне микропроцессорлық
құрылғы таңдау.
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ОН2 Микропроцессорлық ТҮ
АБЖ логикалық құрылымын,
оның қызметін бағдарламалық
қамтамасыз ету қажеттілігін
түсінеді

2.1 Микропроцессорлық құрылғыларды пайдаланып автоматтандырылған жүйелердің
құрылымдық сызбаларын құрастыру.
2.2 Микропроцессорлық ТҮ АБЖ қызмет
көрсетуге бағдарлана білу.
2.3Бағдарламаланатын логикалы контроллерлер базасындағы есептеу басқару жүйелерін ұйымдастыру ұстанымдарын түсіндіру.
2.4Микропроцессорлық ТҮ АБЖ бағдарламалауда /иерархия принципін пайдалану.
ОН3 Технологиялық үдері3.1 SCADA-жүйелерлің тағайындалуы мен
стерді диспетчерлік басқаруда мүмкіндіктерін түсіндіру.
SCADA-жүйелерді қолдана
3.2 Автоматтандыру жүйелерін таңдау бабіледі
рысындағы SCADA-жүйелерге қойылатын
негізгі талаптарды анықтау.
3.3Техникалық –экономикалық көрсеткіштер бойынша автоматтандыру жүйелеріне SCADA таңдау.
3.4Өнеркәсіптік автоматтандыру жүйелерінің графиктік интерфейсін құруда
SCADA жүйелерінің бірін пайдалану.
ОН4 Әр түрлі БЛК типтеріне
4.1Автоматтандыру жүйелеріндегі бағдарлаарналған платформаға тәуелсіз малық құралдардың техникалық сипаттамабағдарламалау тілі контролсын және қолданылуын сипаттау.
лерлерін қолданады
4.2 Негізгі компоненттерді бағдарламалау
технологиясын таңдау.
4.3 Бағдарламалауды алгоритмдік тілдерін
білуін көрсету.
4.4 БЛК арнайы бағдарламалау тілдерін жіктеу, олардың қолданылуын түсіндіру.
4.5 FBD визуалды бағдарламалау тілін БЛК
типтерінің бірін бағдарламалау үшін пайдалану.
4.6 Бағдарламалардың жөнделуін тексеру.
4.7 ТҮ АБЖ бағдарламалық құралдарын
пайдалануға және әзірлеуге графиктік және
мәтіндік құжаттарға арналған компьютерлік
техника құралдарын пайдалану.
КМ.10 «Автоматтандыру жобаларын енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу»
Мақсаты және міндеті
Атаған модуль білім алушыларды кәсіпорынның инвестиция ұғымымен,
құрылымы және қаржыландыру көздерімен, инвестициялық саясаты қағида73

ларарымен таныстырады. Білім алушылар жобалық талдау әдістері мен тәсілдерін үйренуі керек.
Модульге кіріспе
Кәсіпорынның инвестициялық қызметі – оның жалпы шаруашылық қызметінің маңызды бөлігі. Заманауи өндіріс үшін тұрақты өсу үстіндегі капиталды қажет ету және ұзақ мерзімді факторлар рөлінің артуы тән болады.
Кәсіпорын табысты жұмыс жасауы, өнім сапасын арттырып, шығынды
азайтуы, өндірістік қуаттарын кеңейтуі үшін капиталды тиімді салу керек.
Сол себепті инвестициялық стратегияны мұқият әзірлеу және аталған мақсатқа жеткенге дейін оны жетілдіріп отыру керек.
Модульдің бірінші бөлімінде білім алушылар инвестиция ұғымын, ең алдымен негізгі капитал – капиталдық салымдарды оқиды. Сонымен қатар,
капитал құратын инвестициялардың жіктелуі мен құрылымын және оларды
қаржыландыру көздерін зерделейді.
Модульдің екінші бөлігінде инвестиция тиімділігіне өңірлік деңгейде және
жеке кәсіпорын деңгейінде әсер ететін факторлар зерттеледі, инвестиция
тиімділігін анықтау әдістемесі қарастырылады.
Модульдің қорытынды бөлімінде білім алушылар автоматтандыру жобаларын экономикалық негіздеудің әдістемесін оқитын болады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1.
Кәсіпорынның инвестициялық саясатының мазмұнын білу
2.
Инвестиция тиімділігіне әсер ететін факторларды білу; оларды
қаржыландыру көздері
3.
Технологиялық үдерістерді автоматтандыру жобаларының техникалық-экономикалық негіздемесін дайындай білу.
Модуль мазмұны
1. Кәсіпорынның инвестициялық саясатының мазмұнын білу
Инвестициялар –белгілі бір экономикалық жобаларды болашақта табыс
алу есебімен жүзеге асыру. Инвестицияларды портфельдік және нақты инвестиция түрлеріне бөледі.
Портфельдік (қаржы) инвестициялар – акцияларға, облигацияларға, басқа
да бағалы қағаздарға салымдар. Нақты инвестициялар капиталдық салымдар
деп аталады. Бұл жағдайда инвестор кәсіпорын қаражат салу арқылы өзінің өндірістік капиталын – қызметіне қажеті негізгі өндірістік қорларын арттырады.
Капитал салымдары бірнеше белгілері бойынша жіктеледі:
а) негізгі қорлардың өндіріс түрі бойынша:
- жаңа құрылыс;
- жабдықтарды жаңарту;
- күрделі жөндеу
б) қаржыландыру көздері бойынша – орталықтандырылған және орталықтандырылмаған
в) пайдалану бағыты бойынша – өндірістік және өндірістік емес
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г) инвестициялау кезеңі бойынша – ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді
Капиталдық салымдарды пайдалану тиімділігіне олардың технологиялық
құрылымы біршама ықпал етеді. Капиталдық салымдардың технологиялық
құрылымы – қандай да бір объектіні құрылымдау шығындарының құрамы және
сметалық бағадағы үлесі. Осы құрылымды жетілдіру машиналар мен жабдықтардың үлесін арттыруға және оңтайлы деңгейге қол жеткізуге мүмкіндік береді.
Кәсіпорынның инвестициялық саясаты портфельдік және нақты инвестициялардан минималды инвестиция тәуекелі жағдайында максимум салым
алуға жоспарлануы керек.
2. Инвестиция тиімділігіне ықпал ететін факторларды білу; оларды
қаржыландыру көздері
Инвестициялау үдерісі – бұл көптеген факторлар әсер ететін күрделі көп
қырлы процесс. Осындай факторларды, олардың инвестиция тиімділігіне
әсер ету механизмін білу, кәсіпорынның инвестициялық саясатын қалыптастыруға негіз болады.
Инвестиция тиімділігіне әсер ететін факторларға кәсіпорын деңгейінде келесілер факторлар жатқызылады:
- кәсіпорын жүргізетін экономикалық және әлеуметтік саясаттың тиімділігі;
- шығаратын өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі;
- негізгі өндірістік қорларды пайдалану деңгейі;
- жүзеге асырылатын инвестициялық жобалардың сапасы мен тиімділігі
және басқа да факторлар.
Әсер ету бағытына тәуелді барлық факторларды келесі топтарға біріктіруге
болады:
- инвестиция тиімділігіне оң әсер ететін оңтайлы (инфляция деңгейін
төмендету, ҚР Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесі және т.б.)
- инвестиция тиімділігіне теріс әсер ететін қолайсыз (экономикалық дағдарыстың күшейтуинфляция деңгейін арттыру және т.б.)
Елдегі инвестициялық қызметтің ұзақ мерзімді сипаттағы заңнамалық актілер негізінде реттелуі аса маңызды.
Қаржыландыру көздерін іздестіру үнемі инвестициялық қызметтің маңызды мәселелерінің бірі болған.
Капитал салымдары қаржыландырылады:
- меншік қаржы ресурстары есебінен (пайда, амортизациялық аударым);
- несие қаржы құралдары/қарыздық қаржы қаражаттары (банк кредиттері,
облигациялық несие және т.б.);
- инвестордың тартылған қаражат құралдары (акция, пай сату және т.б.)
Инвестциялық жобаларды қаржыландыруды мемлекет мақсатты бағдарламалар арқылы жүзеге асыра алады, мысалы, озық жоғары технологиялық жобалар.
3. Техникалық процесстерді автоматтандыру жобаларының техника-экономикалық негіздемесін орындай алу
Инвестициялық жобаны іске асыруға кірісер алдында оның экономикалық
негідемесін жасау керек. Ол инвестицияланған жобаны іске асырудың пайдасы немесе жөнсіз екендігі жайлы есеп беруі тиіс. Сонымен қоса инвестициялық тәуекелді төмендететін ең сенімді және сынақталған әдістемелік тәсіл75

демелер қолданылуы қажет.
Инвестицияның экономикалық негіздемесі үшін, ҚР ұлттық экономика
Министрлігі, ҚР құрылыс ісі және тұрғын үй-коммуналды шаруашылығы
Министрлігі бекіткен «Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау бойынша әдістемелік нұсқаулық» ресми құжатымен қолдану керек. Бұл нұсқаулықтардың негізінде әлемдік тәжірибеде сынақтан өткен әдістемелік тәсілдемелер жатқанын атап өткен жөн. Бұл олардың әділдігінің дәлелі.
Аталған әдістемеде келесі көрсеткіштер қолданылады:
1) Таза дисконтталған табыс (ТДТ) – NPV
2) Табыс индексі (ТИ) – PI
3) Табыстың ішкі нормасы (ТІН) – IRR
4) Өтелу мерзімі (Төт) – PP
Таза дисконтталған табыстың көлемі:

мұнда:
Rt – есептеудің t қадамында жететін нәтижелері (барлық қаржы
құйылымдары);
Зt – тура сол қадамда жүзеге асатын шығындар (күрделі қаржы жұмсалымын
есепке алмай барлық қаржы ағымдары);
Т – есептеу шегі (ай, тоқсан, жыл);
Е – дисконт мөлшерлемесі;
К – жаңа техника мен технологияларды енгізуге қажетті капитал салымдары
Rt - Зt = Пч t+Аt ,

мұнда:
Пч t – таза табыс;
Аt - өтемпұл жарнасы.
Ереже :Егер
- болса, жоба тиімді болып саналады.
Егер
– болса, жоба тиімсіз болып саналады.,
Егер
– болса, жоба табысты да, шығынды да болсып саналмайды,
оны іске асыру жайлы шешімді инвестор қабылдайды.
Табыс индексі:
PI =
Ереже: PI
– болса, жоба тиімді,
Егер PI < – болса, жоба тиімсіз,
Егер PI
– болса, жобаны іске асыру жайлы шешімді инвестор қабылдайды.
Дисконттандыру – экономикалық және қаржы талдамасында қолданылатын
бір қаржы шамасымен және болашақ құнын өлшеуге арналған арнайы техника.
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Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты аяқтағаннан кейінгі білім алушының оқыту нәтижелері
ОН1 Кәсіпорынның инвестициялық
саясат бағыттарын және мазмұнын
біледі

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері

1.1 Инвестиция және кәсіпорынның
инвестициялық саясаты ұғымын
түсіндіру
1.2Кәсіпорынның инвестициялық
құрылымының тиімділігін талдау
1.3Автоматтандыру қаржыларын
монтаждауға смета құрастыра алу
ОН2 Инвестиция тиімділігіне әсер 2.1 Факторлардың жағымды және
ететін факторларды, оларды қаржы- жағымсыз әсерін, олардың мазмұландыру көздерін біледі
нын түсіндіру
2.2 Инвестиция саласындағы мемлекеттік саясаттың мазмұнын білу
2.3Кәсіпорындардың инвестициялау
қызметтерін реттейтін заңнамалық
базаны білу
ОН3Техникалық процесстерді ав3.1Жобалардың экономикалық негізтоматтандыру жобаларының техни- демесінің әдістемелік мазмұнын білу
ка-экономикалық негіздемесін орын- 3.2Әдістеменің негізгі көрсетдай алады
кіштерін білу және оларды есептей
алу
3.3 Жобалардың тиімділігін бағалай
алу
3.4 Дисконттандыру тәсілін қолдана
алу
КМ.11 «Процесстер мен жүйелерді модельдеу»
Мақсаты және міндеті
Аталған модульді оқудың мақсаты - басқару жүйесінің модельдерін және
оның элементтерін құрастыру мен пайдалану кезеңіндегі құрастыру мен қолдану аясында білім алушыларды дайындауды қамтамасыз ету болып табылады.
Модульге кіріспе
Аталған модуль білім алушыларға кері байланысы бар ағымдық басқару
жүйелерін талдау, синтездеудің кез келген кезеңіндегі әмбебап құралы ретінде,
сонымен бірге техникалық процесстерді модельдеуді басқару объектісі ретінде реттеуші жүйені модельдеудің заманауи әдістемесі жайлы түсінік береді.
Автоматтандырылған реттеу жүйесін параметрлік синтездеу ұғымы беріледі.
Танымал өнеркәсіптік реттегіштер тізімінен басқару құрылғысы құрылымын
таңдау және баптауларын анықтау міндеті.
Басқару жүйесінің құрамды бөлшегі – синтез және анализ кезінде рәсімде77

уді қажет ететін реттеу объектісі болып табылады.
Модульде реттеу жүйесін математикалық сипаттаудың бөлшегі саналатын
аналитикалық, эксперименталды және құрамдастырылған реттеу нысанын
математикалық сипаттау әдістері қарастырылады.
Модульде тұрақты өлшемдері бар сызықтық дифференциялды теңдеулерді
сипаттайтын жүйелер қарастырылады. Бұл теңдеулер Лапластың түрлендіру
көмегімен шешуге болады. Мұндай жүйелер беру функциясы арқылы сипаттауға болады және бұл сипаттамадан жүйенің кіру мен шығу арасындағы барлық тәуелділіктер шығады.
Модуль технологиялық параметрлердің реттеу контурларын тәжірибелік
процесінде құрастырумен айналысатын білім алушыларға келеді. Инженер
үшін автоматтандыру саласында теріс кері байланысы бар реттеудің тұйық
контуры үлкен қызығушылық тудырады. Себебі реттеудің төменгі деңгей контурының көпшілігі осы қағида бойынша құрылады. Сондықтан теріс кері
байланысы бар реттеудің бірконтурлы жүйесін реттеу процессін модельдеу,
реттеудің сапасын көрсететін бағаларды анықтау мақсатында тұйық жүйенің
сипаттамасын модельдеу, құрастырылып отырған жүйенің тұрақтылығын
зерттеу мақсатында реттеу жүйесінің қосымша функцияларын алу өзекті
болып саналады. Сызықтық стационар жүйелердің тұрақтылығын анықтау
анализінің ең дұрыс әдісі болып оларды модельдеу болып табылады. Әуелі
жүйенің ұқсас немесе сандық моделі құрастырылады, кейін сыртқы типтік
әсерлердің немесе алғашқы нөлдік емес көрсеткіш қою жағдайында шығатын
ауыспалыны бақылау жүзеге асырылады. Осы кезде жүйенің тұрақтылығы
немесе тұрақсыздығы айқындалады.
Басқару жүйесін модельдеуге көбінесе оны инженерлік жобалау кезінде жүгінуге тура келеді. Егер жүйенің ауыспалы параметрлері болса немесе
айтарлықтай сызықсыздықтары болса, модельдеу жүйенің ерекшеліктерін
анықтаудың жалғыз амалы болуы мүмкін. Сызықсыз және/немесе стационар
емес жүйелерді талдаудың қандайда бір әдістері жоқ. Сондықтан олардың сипаттамасын анықтау үшін табиғи сынақтардың орнына оларды модельдеудің
көмегіне жүгінеді.
Модульді зерттеу барысында білім алушылар реттеудің сапасын көрсететін
бағаларды анықтау және тұрақтылықты зерттеу үшін реттеу жүйесін компьютерлік модельдеу дағдыларын үйренеді. Жүйені талдау және синтездеудің әдістерін көрсету үшін MATLAB-тың кіріктірілген орта құрамына кіретін
компьютерлік модельдеудің SIMULINK бағдарламасының, VisSim – сапаны,
тұрақтылықтықты, синтезді, түзетуді, оңтайландыру, желілендіру, модель
контурында нысандардың қалуын бағлалау құралдары бар жүйелер модельдерінің қозғалысын салу (симуляциялау) үшін бағдарламалық жабдықтама
көмегін ұсынылады. Әр түрлі алу амалдарын, түрлендірулерді, дифференциалды теңдеулерді шешу, функция және графиктер құру сияқты тағы басқа
амалдарды да осы бағдарламалар арқылы орындау ұсынылады.
Сонымен қатар Mathcad – маңызды инженерлік есептеулерді орындау, талдауға және олармен алмасуға мүмкіндік беретін инженерлік математикалық
бағдарламасы да бар. Білім алушылар бұл бағдарламаларға өз ақпараттарын
енгізе алады, ол өз кезегінде басқару жүйесін құрастырудағы есептеулерді
жеңілдетеді.
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Модульден ең жоғары пайда алу үшін, білім алушы «Автоматты жүйелерін
есептеу» модулін оқу арқылы үйренетін сызықтық жүйенің анализін және
синтезін жасау дағдыларын білу керек.
Аталған модуль шынайы физикалық жүйелер мен олардың математикалық
модельдері арасындағы айырмашылық пен оларды айыра алуды үйренеді.
Бұны түсіну үшін практикалық тәжірибенің болуы керек болғанмен, білім
алушы бұл айырмашылықтың барын іштей сезіну керек.
Аталған модуль білім алушыға модельдеудің түрлі әдістерін, олардың
нақты мүмкіндіктерін, қолданылу саласын, артықшылығы мен кемшіліктерін
талдау арқылы қолдануға мүмкін береді. Модуль басқару жүйелерін жобалаумен айналысып жүрген білім алушыларға келеді және инженерлік іс-тәжірибе
кезінде пайда болған практикалық дағдыларға сүйеніп жасалады.
Оқыту нәтижелері
Аталған модульді аяқтағанда білім алушылардың міндеттері:
1. Реттеу объектісінің математикалық сипаттамасын алу әдістерін білу.
2. Кері байланысы бар сызықтық басқару жүйесінің анализі мен синтезін,
басқару жүйесінің параметрлік синтез әдістерін түсіну.
3.Реттеу процессі сапасын және автоматты реттеудің сызықтық жүйесінің
тұрақтылығы бағалау әдістерін білу.
4.Процесстерді және жүйелерді есептеу мен зерттеу үшін компьютерлік
модельдеу бағдарламасын білу.
5.Реттеу жүйесін құрастыруда компьютерлік модельдеу әдістерін практикада қолдану.
Модуль мазмұны
1. Реттеу нысандарының математикалық сипаттамасын алу әдістерін білу
Реттеу нысаны түсінігі. Нысан құрылымын, оның тұрақты статикалық және
динамикалық сипаттамасын анықтау. Модельдеудің математикалық аппараты. Нысанды сипаттайтын дифферанциалды теңдеудің ретін анықтау. Нысанға әсер ететін кірме дабылдар, қобалжуларды, олардың тұрақты қалыптық
сипаттамасын, қосымша нүктесін, ең жоғарғы ауытқу шегін бағалау. Динамикалық кешігулер түсінігі.
Реттеу нысандарының математикалық сипаттамасын алудың талдамалы
әдістері. Зерттелетін нысанда болатын физика-химиялық және энергетикалық
процесстерді сипаттайтын теңдеулер. Материалдық баланс теңдеуі. Реттеу
нысандарының дифференциалды теңдеулермен сипаттау.
Реттеу нысандарының математикалық сипаттамасын алуда шынайы эксперименттердің сериясын өткізумен өтетін эксперименттік әдістері. Екпін қисығы түсінігі, реттеу нысанының қисық екпінін алу, нысанның қисық екпіні
арқылы қозғалыстық ерекшелігін анықтау. Орманс әдісі, динамикалық сипаттаманы анықтайтын жиілік әдісі, реттеу нысанының параметрлерін ең аз квадраттар әдісі арқылы анықтау.
Реттеу нысандарының математикалық сипаттамасын алудың кіріктірілген әдістері. Нысанның талдамалы жолмен алынған құрылымын шынайы
сынақтар барысында оның параметрлерін анықтауға қолдану.
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2. Кері байланысы бар сызықтық басқару жүйесінің анализі мен синтезін, басқару жүйесінің параметрлік синтез әдістерін түсіну
Дифференциалды теңдеулер, желілендіру, жіберу функциялар көмегімен
автоматты реттеу жүйелерін математикалық сипаттау. Басқару жүйелерін талдау есептері, оның сипаттамаларын анықтау және тұйық күйіндегі әрекеті.
Басқару жүйесі синтезінің міндеттері, қалаған сипаттамаларды немесе
жүйе әрекетін енгізу, оның сапасының талаптарын қанағаттандыру үшін тұйық жүйенің құрамын анықтау.
Кіруі оның шығуының функциясы және керісінше болып табылатын тұйық жүйені анықтау. Танымал өндірістік реттегіштер жинағынан басқару
құрылғысының құрылымын таңдау және оның баптау параметрлерін анықтау.
Типтік өндірістіктік реттегіштердің баптау параметрлерін анықтау әдістері: логарифмикалық амплитудалы-жиіліктік сипаттама (ЛАЖС), кеңейтілген амплитудалы -жиіліктік сипаттама (КАЖС), шамаланған есептеу әдістері. Типтік реттегіштерді баптаудың эксперименталды әдістері: сөнбейтін
тербеліс әдісі және сөнетін тербеліс әдісі.
3. Реттеу процесі сапасын және автоматты реттеудің сызықтық жүйесінің тұрақтылығы бағалау әдістерін білу
Автоматты реттеудің тұйық жүйесінің өтпелі процесінің сапа көрсеткіші.
Жүйеге типтік әсер еткенде өтпелі процесстер: бір сатылы функциясы, импульсті функция, үйлесімді функция.
Автоматты реттеу жүйесіне бір сатылы әсер еткендегі сапасын бағалау.
Автоматты реттеудің тұйық жүйесінің өтпелі сипаттамасы. Реттеу сапасының тура бағасы: (реттеу уақыты, қайта реттеу, тербеліс жиілігі, жиілік саны,
алғашқы ең жоғарғы нүктеге жету уақыты, өтпелі процесстің өсу уақыты, өшу
декременті және басқа). Автоматты реттеу жүйесіне үйлесімді дабыл әсер еткендегі сапасын бағалау.
Амплитудалы-жиіліктік сипаттама, фаза-жиіліктік сипаттама, Амплитудалы-жиіліктік -фазалық сипаттама, логарифмдік сипаттама. Реттеу сапасының
жанама көрсеткіштері: тербеліс көрсеткіші, жаңғырық жиілігі, өткізу сызығы,
ауытқу шегі және фаза бойынша қор.
Автоматты реттеу жүйесінің тұрақтылығын зерттеу.
4. Процесстерді және жүйелерді есептеу мен зерттеу үшін компьютерлік модельдеу бағдарламасын білу
Mathcad автоматты жобалау жүйесі класынан компьютерлі алгебра жүйесі.
Математикалық модельдеу нәтижелерін белгілеу, көрсету және интерфейс.
Mathcad оқытуда, есептеулерде және инженерлік есептеуде қолдану.
MATLAB техникалық есептеулердің автоматтандыру міндеттерін шешу үшін
қолданбалы бағдарламалар жинағы. Ғылыми және инженерлік есептеу үшін
арнайы математикалық функциялардың жиынтығы. MATLAB интерфейсі
және командалық тіл. Мәліметтерді жүктеуді автоматтандыру. Мәліметтерді
талдау және машиналы оқыту міндеттерін шешу.
Алгоритмдерді құрастыру. Simulink имитациялық модельдеудің графикалық ортасы. Бағытты бағандар түріндегі блок-диаграммалар көмегімен жүйенің динамикалық моделін құрау. Электр күшті, механикалық және гидрав80

ликалық жүйелерді модельдеу үшін блоктар кітапханасы.Басқару жүйелерін
құрастыруда модельді-бағыттық тәсілдемені қолдану.
VisSim бағдарламалаудың визуалды тілі. VisSim функцияналды бағдарламасының қағидалары жайлы түсінік. VisSim ортасында модельдерді құру
қағидалары. VisSim графикалық блоктарын қолдану. Модельді басқару қағидалары және модельдеудің нәтижесін алу. Динамикалық жүйелерді модельдеу мен VisSim-да жобалау.
5. Реттеу жүйесін құрастыруда компьютерлік модельдеу әдістерін практикада қолдану
Реттеу нысандарының компьютерлі модельдеу әдісінің бірін қолдану: электрлі сымдарды, сызықтық және айналмалы ауыстыруда механикалық жүйені,
электрлі-механикалық жүйелерді, датчиктерді, т.б.
Типтік әсерді кіруге келтіргенде реттеу нысандарының өтпелі процесстерді
визуалдандыру үшін компьютерлі модельдеу әдісінің қолдану. Сызықтық реттеу жүйелерін компьютерлі модельдеу әдісінің бірін қолдану. Автоматты реттеу процессінің тура сапа көрсеткіштерін бағалау үшін компьютерлі модельдеу әдісінің бірін қолдану.
Автоматты реттеу жүйесінің тұрақтылығын бағалау үшін компьютерлі модельдеу әдісінің бірін қолдану.
Оқыту нәтижелері және бағалау критерийлері
Осы модульді табысты аяқтағаннан кейінгі білім алушының оқыту
нәтижелері
ОН1 Реттеу нысандарының математикалық сипаттамасын табу әдістерін
білу.

Бағалау критерийі
Білім алушы міндеттері
1.1 Практикалық есептеулерді
шешу үшін реттеу объектілерінің
модельдеу әдістерін таңдау.
1.2Модельдеудің математикалық
аппаратын қолдану.
1.3 Дифференциалды теңдеулер
көмегімен реттеу объектілерінің
аналитикалық моделін құрастыру.
1.4Нысандардың математикалық
сипаттамасын алудың эксперименттік әдістерін қолдану.
1.5 Реттеу нысандарын екпін қисығын алу және оны қажетті ретте
дифференциалды теңдеумен аппроксимациялау.

81

ОН2 Кері байланысы бар сызықтық
басқару жүйелері анализі және синтезін, басқару жүйелерінің параметрлік синтезі әдістерін түсіну.

2.1 Басқару жүйесінің анализі мен
синтезінің мағынасын, міндеттерін
түсіндіру.
2.2 Дифференциалды теңдеулер
мен қосымша/беріліс функциялар
көмегімен автоматты реттеу жүйесінің математикалық сипаттамасын құрастыра алу.
2.3 П, И, ПИ, ПИД типтік өндірістік реттегіштерді қолдану
арқылы автоматты реттегіш жүйені
модельдеу.
2.4 П, И, ПИ, ПИД типтік өндіріс
реттегіштер баптауларын есептеудің талдамалы және сынамалы әдістерді қолдану/типтік реттегіштерді
баптауды есептеудің аналитикалық
және эксперименттік әдістерін қолдану
ОН3 Автоматты реттеудің сызықтық 3.1 Кері байланысы бар автоматты
жүйесінің реттеу және тұрақтылығы реттеудің өтпелі процесс мәнін,
процессінің сапасын бағалау әдіоны реттеудің сапасын бағалауды
стерін білу.
анықтау үшін алу тәсілдерін түсіндіру.
3.2 Кері байланысы бар автоматты
реттеу жүйесінің өтпелі сипаттамасы бойынша реттеу сапасын бағалау.
3.3Автоматты реттеу жүйесінің амплитудалық-жиіліктік, фаза-жиіліктік, амплитудалық -фазалық, логарифмдік сипаттамасын алу.
3.4 Жүйені тұрақтылыққа зерттеу.
ОН4 Процесстерді және жүйелерді
4.1Процесстер мен жүйелерді комесептеу мен зерттеу үшін компьютер- пьютерлік модельдеуді түсіндіру.
лік модельдеудің бағдарламаларын
4.2 Автоматты реттеу жүйесін құрабілу.
стыруда практикалық есептерді
шешу үшін компьютерлік модельдеу бағдарламасын таңдау.
4.3 Процесстер мен жүйелерді модельдеу үшін компьютерлік бағдарламаларды қолдану дағдыларына
ие болу.
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ОН5 Реттеу жүйесін құрастыруда
компьютерлік модельдеудің әдістерін
тәжірибеде қолдану.

5.1Математикалық модельдер мен
модельдеудің нәтижесін бағалауда
есептеу техникасын қолдану.
5.2Компьютерлік модельдеу бағдарламаларында автоматты реттеудің
тұйық жүйесінде блоктық құрылым
құрау.
5.3Басқару объектісінде және компьютерлік модельдеу әдісімен
реттеу жүйелерінде өтпелі процесстерді визуалдау.
5.4 Тұйық жүйенің модельдерін
реттеу сапасын зерттеу.
5.5 Реттеудің тұйық жүйесі моделінің тұрақтылығын зерттеу.
5.6 Автоматты реттеу жүйесінің
моделін реттеу және тұрақтылығын
арттыру тәсілдерін табу.

83

Модульдер, тәжірибелер атауы

2
3
Жалпы білім беру модульдері
+
Жалпы гуманитарлық модульдер +
Базалық жалпы кәсіптік модульдер

Индекс

1
ЖБМ.00
ЖГМ.00
БЖМ.00

4
+
+

сынақ

Бақылау
формасы

5

6
1448
380
767

7

8

9

1-7
3,4

10

Оқу уақыты көлемі (сағат/
Семестр
кредиттер)
бойынша
бөлу
Оның ішінде
бар- теори- зертхна- Өндіріс
лығы лық
лық және тік оқыбілім
тәжірбе
ту және
лік сакәсіптік
бақтар
тәжірбе

7.1 Оқу жоспары
Мамандық: 1302000 –Автоматтандыру және басқару (Металлургия және энергетикадағы технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару)
Біліктілік: Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика бойынша слесарі
Электрмеханик
		
Технологиялық процестерді автоматтандыру бойынша кіші инженер
		
Оқыту формасы: күндізгі
Біліктілік бойынша:
Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика бойынша слесарі - 2 жыл 10 ай
Орта буын маманы –«Электрмеханик»- 3 жыл 10 ай
«Технологиялық процестерді автоматтандыру бойынша кіші инженер» оқытудың жалғасы тағы +10 ай
Негізгі орта білім базасында
Барлық біліктілік деңгейлерін алу үшін жалпы оқыту мерзімі - 4 жыл 10 ай

7 Оқу жоспары
Техникалық, кәсіби және орта білімнен кейінгі білім

курстық
жоба/жұмыс

емтихан

84

85

КМ.06
КМ.07

КМ.05

КМ.04

КМ.03

КМ.02

КМ.01

КМ.00

БЖМ 04

БЖМ.03

БЖМ.02

БЖМ.01

Электртехникалық материалдарды,
құралдарды және жабдықтарды
таңдау және пайдалану
Автоматтандырудың типтік сұлбаларын оқу және құру
Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті
қорғау ережелерін сақтау
Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері
Кәсіптік модульдер
Біліктілік «Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика бойынша
слесарі»
Бақылау-өлшеу аспаптарын монтаждау
Пайдалану және техникалық қызмет
көрсету
Бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу
Біліктілік «Электрмеханик»
Бақылау және автоматтандыру жүйелерін жобалау
Бақылау және автоматтандыру жүйелерін баптау
Автоматты жүйені есептеу
Жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру, нәтижелерді бағалау
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

200
150

326

508

174

220

348

2662

45

170

246

306

110
50

156

292

40

86

164

35

90

138

148

40
20

24

108

36

36

76

10

8

72

92

50
80

146

108

98

98

108

72

36

66

6,7
7,9

6,7

5,6,7

4,5,6

4,5,6

4,5

4

3,4

3,4

3,4

86

Біліктілік «Технологиялық процесстерді автоматтандыру бойынша
кіші инженер»
КМ.08
Автоматтандырылған басқарудың
микропроцессорлық жүйелерін жобалау
КМ.09
ТП БАЖ микропроцессорлық
+
құрылғыларын бағдарламалау
КМ.10
Автоматтандыру жобаларын енгізудің экономикалық тиімділігін есептеу
КМ.11
Процесстер мен жүйелерді модельдеу +
ББҰ.00
Білім беру ұйымы анықтайтын
модульдер**
Өо и КТМ Өндірістік оқу және кәсіптік
00
тәжірибе модулі
ДТ 04
Диплом жазу тәжірибесі
ДЖ
Дипломдық жоба
ИТ 05
Инженерлік тәжірибе
ИЖ
Инженерлік жобалау
АА
Аралық аттестация
ҚА 00
Қорытынды аттестация
ҚА 01
Білім беру ұйымында қорытынды
аттестация
АА 02
Кәсіби дайындық деңгейін бағалау
(КДДБББ) және біліктілік беру
Барлығы міндетті оқыту
+

+

+

+

90

186
671

7200

6,8

8,9,10

9
3-9

9

9

9

24

48

36

60

108

8
8
9
10

48

30

48

48

216
216
216
180
288
156
132

828

50

90

298
116

80

236

87

Консультация
Факультативті сабақтар
Барлық оқу уақыты сағаты
Оқу жылынды 100 сағаттан артық емес
Аптасына 4 сағаттан артық емес
8100

Ескертулер:
1) * тәжірибелік оқытуға тәжірибелік (зертханалық) жұмыстар, курстық жұмыстар (жобалар), бақылау жұмыстары
және т.б. қатысты
2) Кәсіптік және техникалық білім беру ұйымында жұмыстық оқу жоспарын жасақтау кезінде:
− циклдар үшін оқыту материалын меңгеруге оқытудың сағат санын өзгертуі және 30% дейін әрбәр пәндер (модулдер) бойынша, 50% дейін міндетті оқытуға арналған өндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибесін жалпы сағат
санын сақтау
− оқыту үрдісін бақылау және ұйымның әдістерін, формаларын әр түрлі оқыту технологиясын таңдау;
− Жұмыс берушілердің сұранысы бойынша оқу бағдарламасының мазмұның жалпы гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық модулдер бойынша 30%, және кәсіптік модулдер, тәжірибедлік оқыту және кәсіптік тәжірибені 50
% дейін өзгерту; жұмыс берушілердің сұранысы бойынша міндетті оқытудағы жалпы сағат санын/кредиттерін сақтап,
қосымша модулдерді кәсіптік модулдерге кіргізу
− Білім алушылардың ағымдық үлгерімін бақылау және аралық аттестациясын өткізу үшін тәртібін және мерзімін
таңдау;
− Курстар бойынша бөлінуі оқытудың технологиясына, мамандықтың спецификациясына, аймақтық ерекшелігіне байланысты өзгеруі мүмкін.

К
Ф

Модульдер, тәжірибелер атауы

2
Жалпы білім беру модульдері

Индекс

1
ЖБМ.00

емтихан
3 4
+ +

сынақ

Бақылау
формасы

5

6
460

7

8

Оқу уақыты көлемі (сағат/
кредиттер)
Оның ішінде
барлығы Теория Зертхна
лық
лық және
білім
тәжірбе
лік сабақтар

9

Өндіріс
тік оқыту және
кәсіптік
тәжірбе
10
3-6

Семестр
бойынша бөлу

Оқыту формасы: күндізгі
Біліктілік бойынша:
Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика бойынша слесарь -1 жыл 10 ай
Орта буын маманы –«Электрмеханик»- 2 жыл 10 ай
«Технологиялық процестерді автоматтандыру бойынша кіші инженер» оқытудың жалғасы тағы +10 ай
Жалпы орта білім базасында
Барлық біліктілік деңгейлерін алу үшін жалпы оқыту мерзімі - 3 жыл 10 ай

Технологиялық процестерді автоматтандыру бойынша кіші инженер
		

Мамандық: 1302000 – Автоматтандыру және басқару (Металлургия және энергетикадағы технологиялық процесстерді автоматтандыру және басқару)
Біліктілік: Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика бойынша слесарі
Электрмеханик
		

7.2 Оқу жоспары

курстық
жоба/жұмыс

88

89

КМ.06

КМ.05

КМ.04

КМ.03

КМ.02

КМ.01

КМ.00

БЖМ.04

БЖМ.03

БЖМ.02

БЖМ.01

БЖМ.00

Базалық жалпы кәсіптік модульдер
Электртехникалық материалдар- +
ды, құралдарды және жабдықтарды таңдау және пайдалану
Автоматтандырудың типтік сұл+
баларын оқу және құру
Қауіпсіздік техникасы мен еңбекті
+
қорғау ережелерін сақтау
Кәсіпкерлік қызметтің экономикалық негіздері
Кәсіптік модульдер
Біліктілік «Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматика бойынша слесарі »
Бақылау-өлшеу аспаптарын мон- +
таждау
Пайдалану және техникалық қыз+
мет көрсету
Бақылау-өлшеу аспаптарын жөндеу
+
Біліктілік «Электрмеханик»
Бақылау және автоматтандыру
+
жүйелерін жобалау
Бақылау және автоматтандыру
+
жүйелерін баптау
Автоматты жүйені есептеу
+
+

+

140

326

508

174

220

348

2662

45

170

246

306

767

50

156

292

40

86

164

35

90

138

148

40

24

108

36

36

76

10

8

72

92

50

146

108

98

98

108

72

36

66

6,7

6,7

5-7

4-6

4-6

4,5

4-9

4

3,4

3,4

3,4

3-6

90

ӨТ ж
КТМ 00
ДТ 04
ДЖ
ИТ 05
ИЖ
АА
АА 00
ҚА 01

ББҰ.00

КМ.11

КМ.10

КМ.09

КМ.08

КМ.07

Жұмысты жоспарлау және ұй+
ымдастыру, нәтижелерді бағалау
Біліктілік «Технологиялық процесстерді автоматтандыру бойынша кіші инженер»
Автоматтандырылған басқарудың
+
микропроцессорлық жүйелерін жобалау
ТП БАЖ микропроцессорлық
+
құрылғыларын бағдарламалау
Автоматтандыру жобаларын ен+
гізудің экономикалық тиімділігін
есептеу
Процесстер мен жүйелерді мо+
дельдеу
Білім беру ұйымы анықтайтын
модульдер**
Өндірістік оқу және кәсіптік
тәжірибе модулі
Диплом жазу тәжірибесі
+
Дипломдық жоба
+
Инженерлік тәжірибе
Инженерлік жобалау
Аралық аттестация
Қорытынды аттестация
Білім беру ұйымында қорытынды
аттестация

+

2-9

9

9

9

9

7,9

8
8
9
10

48

36

60

108

80

216
216
216
180
216
156
132

48

30

48

48

20

8-10

90

50

90

80

50

828

671

186

116

198

236

150

91

Кәсіби дайындық деңгейін бағалау және біліктілік беру
Барлығы міндетті оқыту
Консультация
Факультативті сабақтар
Барлық оқу уақыты сағаты
5760
Оқу жылынды 100 сағаттан артық емес
Аптасына 4 сағаттан артық емес
6588

24

6,8

Ескертулер:
1) * тәжірибелік оқытуға тәжірибелік (зертханалық) жұмыстар, курстық жұмыстар (жобалар), бақылау жұмыстары
және т.б. қатысты
2) Кәсіптік және техникалық білім беру ұйымында жұмыстық оқу жоспарын жасақтау кезінде:
− циклдар үшін оқыту материалын меңгеруге оқытудың сағат санын өзгертуі және 30% дейін әрбәр пәндер (модулдер) бойынша, 50% дейін міндетті оқытуға арналған өндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибесін жалпы сағат
санын сақтау
− оқыту үрдісін бақылау және ұйымның әдістерін, формаларын әр түрлі оқыту технологиясын таңдау;
− Жұмыс берушілердің сұранысы бойынша оқу бағдарламасының мазмұның жалпы гуманитарлық және әлеуметтік экономикалық модулдер бойынша 30%, және кәсіптік модулдер, тәжірибедлік оқыту және кәсіптік тәжірибені 50
% дейін өзгерту; жұмыс берушілердің сұранысы бойынша міндетті оқытудағы жалпы сағат санын/кредиттерін сақтап,
қосымша модулдерді кәсіптік модулдерге кіргізу
− Білім алушылардың ағымдық үлгерімін бақылау және аралық аттестациясын өткізу үшін тәртібін және мерзімін
таңдау;
− Курстар бойынша бөлінуі оқытудың технологиясына, мамандықтың спецификациясына, аймақтық ерекшелігіне байланысты өзгеруі мүмкін.

К
Ф

АА 02
(КДДБББ)

8. Оқу үрдісінің жоспарына (оқу жоспарына) түсіндірме жазба
Оқу жоспары кәсіби дайындықтың құрылымдық мазмұнын білдіреді, модульдер бойынша оқу уақыты көлемін, модульдерді оқу реттілігін қамтиды.
Оқу бағдарламасы және оқыту жоспары әр түрді модульдерден құралады.
«Модуль» термині теориялық және тәжірибелік блоктарды үйлестіру арқылы
«оқыту салаларының» үлгісін түсіндіреді. Осылайша қажетті модуль мамандық бойынша дайындық шеңберінде қарастырылатын құзыреттілікті меңгеру
мен дамытуға негізделеді.
«Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша оқу жоспары келесі
оқу циклдарына бөлінеді:
• Жалпы білім беру модульдері
• Жалпы гуманитарлық модульдер (мысалы: кәсіби қазақ (орыс) тілі,
мемлекеттік тілде іс жүргізу, кәсіби шет тілі, дене шынықтыру)
•Базалық жалпы кәсіптік модульдер теориялық сабақтар сағаттары,
зертханалық-тәжірибелік жұмыстар және өндірістік оқытудан құралады
•Кәсіптік модульдерде де теориялық сабақтар сағаттары, зертханалық-тәжірибелік жұмыстар және өндірістік оқыту болады.
• Білім беру ұйымы анықтайтын модульдер (мысалы: гидравлика,
пневматика және жылу техникасы негіздері; энергетика негіздері; түсті
металлургия пештері; икемді автоматтандырылған басқару жүйелері)
• Өндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибе «Электрмеханик» біліктілігі
бойынша диплом жазу тәжірибесі және дипломдық, инженерлік жобалардан
құралады.
• Аралық аттестация
• Қорытынды аттестация
• Консультация
• Факультативті сабақтар – әлеуметтік бағыттағы пәндер циклын оқу ұсынылады.
Әзірленген оқу жоспары сағаттарды модульдер, бақылау формалары және
аттестаттау бойынша білім алушылардың біліктілік деңгейлерін есептей отырып бөлуді қарастырады.
Әзірленген оқу жоспары өндірістік оқытуды кәсіптік модульдермен үйлестіруді қарастырады, яғни өндірістік оқу кәсіптік модульдер бойынша жіктеледі.
Оқу уақытының көлемі жұмыс беруші талаптарын ескере отырып өзгертілуі
мүмкін.
Өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибені ұйымдастыру келесі тармақтардан құралады:
- оқыту және дағдыларды қалыптастыру бойынша өндірістік жұмыс (зертхана мен шеберханада өндірістік оқыту);
- оқыту және дағдыларды дамыту бойынша өндірістік жұмыс (оқу зертханалары мен шеберханаларды өндірістік оқыту, кәсіптік тәжірибе дәне өндірістегі білім беру);
- кәсіптік тәжірибе (технологиялық, диплом жазу).
Әрбір тәжірибе түрінің ұзақтығы маман біліктілігі бейіні талаптарына сәй92

кес анықталады.
Өндірістік оқыту оқу шеберханаларында білікті және тәжірибелі нұсқаушылардың басшылығымен жүргізіледі. Студенттер өзара байланысты жұмыстардың белгілі мөлшерін тәжірибе барысында меңгеруі тиіс.
Кәсіптік тәжірибе сәйкес ұйымдарда, жұмыс орындарында жүргізіледі,
ол білімді шоғырландыруға бағытталады. «Бақылау-өлшеу аспаптары және
автоматика бойынша слесарі» біліктілігі үшін бұл тәжірибені үшінші оқу
жылының екінші семестрінде өткізу ұсынылады, ол негізінен жұмысқа рұқсат берілген және талаптары анықталған орында өтуі керек. Оқу бағдарламасына сәйкес студенттерді қадағалау және нұсқау беру үшін жауапты «тәжірибелі қызметкердің» болуы қажет. Жұмыс беруші компаниялар мамандарды
кәсіптік тәжірибеге қабылдаудың талаптарын негізгі пәндер бойынша орта
ұпай санын ескере отырып дайындайды.
Жоғары деңгейге ауысу критерийі аттестаттауды тапсыру болып табылады
(аралық және қорытынды).
Аралық аттесттау оқу жылының соңында өткізіледі. Аралық емтихандар
саны біліктілік деңгейіне тәуелді болады. Аралық аттестаттауды екі кезеңде
өткізу ұсынылады. Бірінші бөлісі сәйкес оқу жылындағы модульдер мазмұнын
көрсетеді. Екінші бөлімі сәйкес дайындық деңгейімен байланысты тапсырмаларды анықтайды (3,4 немесе 5 деңгейлер).
Аралық емтиханның сәйкес мазмұны модульдер мазмұнымен анықталады
және оларды студент аталған оқу жылында оқыған болуы керек. Бұдан басқа
тапсырмалар мен есептер кәсіби дайындықтың сәйкес деңгейін көрсетуі керек (3,4 немесе 5 деңгей).
Модулдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау және жұмысшы мамандығын алу үшін біліктілік емтиханын тапсыру, оның ішінде кәсіби
дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті беру қорытындылары бойынша
білім алушыларға кәсіби біліктіліктің қол жеткізген деңгейі (разряд, класс,
санат) беріледі.
Қорытынды аттесттау. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студенттерін қорытынды аттесттауя қамтиды:
−
Білім беру ұйымдарындағы білім алушылар аттестациясы;
−
Кәсіби дайындықты бағалау және біліктілік беру (белгіленген және
жоғары біліктілік деңгейлері үшін).
Білім беру ұйымдарындағы студенттердің қорытынды аттестациясы білім
беру бағдарламасын меңгеру деңгейін анықтау мақсатында оқу курсы қорытындысы бойынша жүргізіледі.
Білім беру ұйымдарына білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін қорытынды аттестацияның мүмкін формалары: жалпы кәсіптік пәндер бойынша емтихан тапсыру (модуль) және кәсіптік модульдер емтиханы немесе
дипломдық жобаны дайындау және қорғау, дипломдық жұмыс жазу және
қорғау, арнайы пәндер бойынша қорытынды (модуль) қорытынды емтихан
тапсыру.
Кәсіби дайындық деңгейін бағалау (ҚДДББ) және «Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика бойынша слесарі», «Электрмеханик» біліктілігін
беру екі кезеңнен құралады:
1) пән бойынша теориялық тестілеу (модуль), кәсіби дайындықты анықтау;
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2) біліктілік деңгейі бойынша тәжірибелік тапсырманы орындау.
Қорытынды аттестация жүргізуге оқу уақытының көлемі 2 аптадан аспайды. Оның ішінде, ҚДДББ ұйымдастыру мен жүргізуге бір топқа 12 сағат бөлінеді (мамандыққа және оқу үдерісін ұйымдастыруға байланысты артық болуы мүмкін).
Факультативті сабақтар оқу жылы ішінде аптасына 4 сағаттан асырмай
ұйымдастырылады және оқушылардың барлығы оқу үшін міндетті болып табылмайды.
Консультациялар әрбір оқу жылында 100 сағат мөлшерінде жоспарланады
және бір оқу тобына оқыту мерзімі мен мамандыққа тәуелді болады.
Консультацияны өткізу уақыты көлемі мен формасын (топтық, жеке, жазбаша және т.б.) білім беру ұйымдары оқу жоспарын құрастыру барысында
анықтайды.
«Электрмеханик» біліктілігі бойынша білім беруді аяқтау формасы дипломдық жобаны дайындау және қорғау болып табылады.
«Кіші инженер» біліктілігі бойынша білім беруді аяқтау формасы инженерлік жобаны дайындау және қорғау болып табылады.

94

95

1

Техникалық сипаттама

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)

Құрылғының тағайындалуы

Құрылғы пай- Ескерту
даланылатын
модуль(дер)
Зертханалық жұмыстар мен эксперименттер тізімі:
БЖМ01,
Оқу құрал- Шағын модульдер жинағы.
Өткізгіштер
мен
шала
өткізгіштер
КМ 01,
дарының
«Электр өткізгіштік» тақырыбы бойӨткізгіш кедергісінің температуралық тәуелділігін оқу КМ 02,
типтік
ынша өткізгіштер жинағы.
Шала өткізгіштер кедергісінің температуралық тәуелКМ 03
жинағы
Холл тетігі.
ділігін оқу (активация энергиясын анықтау)
«ЭлектроОқшаулау кедергісін өлшеу құралы.
Өткізгіштің меншікті кедергісін анықтау
Өткізгіштердегі байланыс құбылыстары және тертехникалық Қаңқа 2×4.
материалЕкі секциялы жәшігі бар зертханалық моқозғаушы күш (меншікті термо ЭҚК).
Фотоөткізгіштік
дар», стенд үстел
Жартылай өткізгіштердегі байланыс құбылыстары
нұсқасы,
Жалғауға арналған өткізгіштер жижәне кедергілі фотоэффект (фотодиодтар ВАХ, фотокомпьютер- нағы.
тоқ, фотоЭҚК)
лік нұсқасы Әдістемелік нұсқаулар, USB-осцилло- Диэлектриктер
ЭТМ-СК
графтың бағдарламалық жабдықтама- Қатты диелектриктердің диэлектрлік өткізгіштігін өлшеу
сы, техникалы сипаттама
Қатты диэлеткриктердің диэлектрлік шығыны

№ Атауы

9 Ұсынылатын жабдықтар тізімі
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Оқу құралдарының
типтік
жинағы
«Электротехниканың
теориялық
негіздері»,
үстелде
қолдануға
арналған
қолмен жасалған, ТОЭ-НР

Оқу құралдарының
типтік жинағы «Электроника
негіздері»,
моноблокты
қолмен жасалған, ОЭМР

2

3

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.
Тікелей және қайтымды пьезоэффект.
Құрастыру жинағы
Ауқымды өлшемдері 900 х 600 х 1404
мм

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.
4. Жалғау сымдары мен кабельдер жинағы.
5. Зертханалық стендінің техникалық сипаттамасы.
6. Зертханалық жұмыстарды жүргізу бойынша
әдістемелік нұсқаулар
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.
5. Зертханалық жұмыстарды жүргізу бойынша
әдістемелік нұсқаулар.
БЖМ01,
БЖМ03
КМ 02,
КМ 03,
КМ 05

БЖМ01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 05
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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 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

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.

БЖМ01,
БЖМ03
КМ 02,
КМ 03,
КМ 05
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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
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

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

БЖМ02,
БЖМ03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 05
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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.
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;
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

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 сегментті индикатор;
тұрақты тоқ қозғалтқышы
Зертханалық стендінің техникалық сипаттамасы.
Зертханалық жұмыстарды жүргізу бойынша
әдістемелік нұсқаулар

БЖМ02,
БЖМ03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 04
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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.
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.
Бір фазалы көпірлі түзету сызбасын
зерттеу.
Тегістеу сүзгіштерін зерттеу.
Параметрлік кернеу тұрақтандырғышын зерттеу.
Ауқымды өлшемдері 500х400х200 мм
Салмағы, артық емес 10 кг

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.
2. Қорек кабелі
3. Жалған сымдары жинағы
4. Зертханалық стендінің техникалық сипаттамасы.
5. Зертханалық жұмыстарды жүргізу бойынша
әдістемелік нұсқаулар

БЖМ 03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 05
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Оқу құралдарының
типтік жинағы «Метрология.
Техникалық
өлшеулер»
15 зертханалық жұмыс
МТИ-15

Құрамы:
Студенттердің бөлшектерді сы1.Штангенциркуль ШЦ-I-150-0,05
зықты-бұрыштық өлшеу құраларымен жұмыс
2.Тегіс микрометр МК25
жасау дағдыларын қалыптастыру.
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
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

БЖМ02,
БЖМ03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 05
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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 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).
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

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)
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.
•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.

БЖМ02,
БЖМ03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 05
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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
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

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

БЖМ02,
БЖМ03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 04
КМ 05
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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
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

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;
14.Компьютер кірісі мен тетіктер белгілерін
келісу блогы;
15.Ноутбук;
16.Бағдарламалық жабдықтама; Зертханалық
жұмыстар сипаттамасы бар оқу-әдістемелік
қамсыздандыру.

БЖМ03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 04,
КМ 05
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12 Оқу
құрылғыларының
типтік жинағы «Өнеркәсіптік
тетіктер»,
стенділі,
қолмен жасалған, ПДМАКС-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 тетіктері өрісі; интегралды жарық тетігі
өрісі, сандық индикаторлар блогы;
сандық мультиметр. Ауқымды өлшемдері 1100х1400х650 мм
Салмағы, артық емес 100 кг.

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
10.Техникалық сипаттама
11.Зертханалық жұмыстарды жүргізу бойынша
әдістемелік нұсқаулар

БЖМ03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 04,
КМ 05
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13 Оқу құралдарының
типтік жинағы
«Пневмотартпа және
электрлік
пневмоавтоматика»
СПУ-УН08-14ЛР-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;
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;

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.

БЖМ03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 04,
КМ 05
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Кешеннің базалық жинақтамасы құрамы:
1.Сандық штангенциркуль
2.Штангенциркулі бар тереңдікті өлшеуге арналған көпір
3.ДК бар штангенциркуль байланыс
кабелі
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 құрал- Негізгі техникалық сипаттамалары:
дарының
Тоқ түрі – бір фазалы жиілік, Гц - 50;
типтік
кернеу, В - 220;
жинағы
желдеткіш шығысындағы ауа қысы«Жылумен мы, кем емес, Па - 300
қамту және Ең жоғарғы желдеткіш қарсы қысым
желдету
болмаған жағдайда қалыптастыратын
жүйелері ав- ауа қысымы, , м3/с, кем емес - 600
томатикасы» Тұтынылатын қуаты, артық емес, кВт
АТГСВ-09- - 2,0
11ЛР-01
Ауқымды өлшемдері, артық емес, мм:
ұзындығы - 1500;
тереңдігі - 620;
биіктігі - 1800;
салмағы, артық емес, кг - 60.

14 Оқу құралдарының
типтік кешені «Автоматтандырылған өлшеу жүйесі»
АӨЖ

БЖМ 01,
БЖМ 03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 04,
КМ 05

БЖМ 03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 04,
КМ 06

Дербес режимде және күрделі ақпаратты өлшеу жүйелерінің құрамында электронды сандық модульдері бар қолмен өлшеу құралдарын
тиімді пайдалану дағдыларын меңгеруге мүмкіндік береді.

Құрамы:
-оқу стенді АСТГСВ-09-11ЛР-01 «Жылумен
қамты және желдету жүйелері автоматикасы»;
-стендінің басқарылатын ӨЭЕМ (ноутбук);
-пайдалану жөніндегі нұсқаулық;
-төлқұжат;
-зертханалық жұмыстар сипаттамасы
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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 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.

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.

БЖМ 03,
КМ 01,
КМ 02,
КМ 03,
КМ 04,
КМ 06,
КМ 08
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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
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 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.

Құрамы:
1. Модульдер: бағдарламаланатын логикалық
контроллер, сенсорлық монитор; температураны реттеуші; зияткерлік реле; технологиялық
ақпарат тетіктерінің пультті құрылғылары.
2. Қаңқа.
3. Байланыспайтын шекті сөндіргіштер жинағы.
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

БЖМ 03,
КМ 04,
КМ 05,
КМ 08,
КМ 09,
КМ 11
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Проектирование микропроцессорных систем и
устройств (Учебное пособие)

Электрические приводы. Принципы, планирование, приложения, решения.
ISBN 978-3- 89578-434-7

6

КМ 04
КМ 05

КМ 08

КМ 08
КМ 09

5

Грейди Буч,
М.: ДМК Пресс, Питер,
Джеймс Рамбо,
2014
Айвар Джекобсон
В.Н.Астапов
Международный журнал
экспериментального образования. – 2015. – №
12-1. – б. 87-89;
Вайдауэр Йенс,
Германия, Эрлаген, 2014
Мессер Рихард

Язык UML. Руководство пользователя/: Пер. с
англ. Слинкин А.А. - 2-е изд

4

3

2

1

Пайдаланылатын модуль (дер)
Автоматизация технологических процессов
В. Ю. Шишмарев Москва, «Академия»,
БЖМ 02,
ISВN 9785769599033
2013г
КМ 02,
КМ 04,
КМ 05
Основы автоматизации технологических процес- Жалпы ред.
Москва, издательство
БЖМ 02,
сов и производств
Г.Б. Евгенев
МГТУ им. Баумана,2015г КМ 02,
ISBN 978-5-7038-4137-2
КМ 04,
КМ 05
Теория и технология систем управления. МноЖалпы ред.. техн. ФГБОУВПО «ИвановКМ 04,
гофункциональные АСУТП тепловых электроғыл.до-р, проф.
ский государст-венный
КМ 06,
станций. В 3-х кн. Кн. 1. Проблемы и задачи. Кн. Ю.С. Тверский;
энергетический универ- КМ 09
2. Проектирование. Кн. 3. Моделирование.
ситет им. В. И. Ленина».
– Иваново, 2013
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Автор
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В.А.Новиков, С.В.
Савва, Н.И. Татаринцев
Основы программирования микроконтроллеров. А.С.Васильев,
О.Ю.Лашманов,
А.В. Пантюшин
Автоматизированный электропривод в соГ.М.Симаков
временных технологиях: учебное пособие
УДК621.34-52 С37(Электронный учебник http://
www.knigafund.ru/books/187048) ISBN: 978-57782-2400-1
Автоматическое управление электроприводаВ.В.Панкратов
ми: учебное пособиеУДК621.34-52 П164(Электронный учебник http://www.knigafund.ru/
books/187048) ISBN: 978-5-7782-2223-6
Автоматика: Учебник для студентов учреждений А.Н.Александровсреднего профессионального образования
ская

Современная автоматика в системах управления В.П Ившин, М.Ю. М.: НИЦ ИНФРА-М,
технологическими процессами: Учебное посо- Перухин
2013
бие
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КМ 09
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БЖМ 02
КМ 05
КМ 04
КМ 05

КМ 04

КМ 08
КМ 09

М.: ИЦ Академия, 2013.

КМ 02
КМ 04
КМ 05
КМ 02
КМ 04
КМ 05

Новосибирск, НГТУ,2013 КМ 04
КМ 05

Новосибирск, НГТУ,2014 КМ 04
КМ 05

СПб: ИТМО, 2016

Москва: «Академия»,
2014

Издательство: Наука и
Техника, 2016

Германия, Эрлаген, 2015

Электропривод в современных технологиях.

М. Ванюшин

Штефан Крузе

Германия, Эрлаген, 2014

10

9

8

Бергер, Ханс

Автоматизация с помощью STEP 7 в LAD и
FBD SIMATIC S7-300 / 400 Программируемые
контроллеры ISBN: 978-3- 8957S-410-1
LOGO! Практическое обучение. ISBN: 978-38957S-410-1
Занимательная электроника и электротехника
для начинающих и не только

7

115

Тестирование программного обеспечения. Вне- Э. Дастин,
дрение, управление и автоматизация Пер. с англ. Д. Рэшка, Д. Пол
М. Павлов

25

24

23

22

21

20

19

А.В.Щагин

В.Н. Пантелеев
В.М.Прошин

В.Ф.Бердышев
К.С.Шатохин
Г.В.Мылов,
А.И.Таганов

М.Я.Хитерер

Б.А.Соколов

А.С.Серебряков

Автоматика: Учебник и практикум для академического бакалавриата
Основы теплотехники. Теплотехнический контроль и автоматика котлов: Учебник для нач.
проф. образования
Синхронные электрические машины возвратно-поступательного движения: Учебное пособие
по специальностям «Электромеханика» и «Электропривод и автоматика»
Основы автоматизации технологических процессов очистки газов и воды: Курс лекций.
Методологические основы автоматизации конструкторско-технологического проектирования
гибких многослойных печатных плат
Основы автоматизации производства: Учебник
для учреждений начального профессионального
образования
Основы автоматизации технологических процессов: Учебное пособие для СПО.

18

17

Релейная защита и автоматика электроэнергети- Э.А. Киреева
ческих систем: Учебник для студ. учреждений
С.А.Цырук
сред. проф. образования
Практическая автоматика: Справочник
Р.А.Кисаримов

16
КМ 02
КМ 04
КМ 05
КМ 08
КМ 09
КМ 04

КМ 02
КМ 04

М.: Лори, 2013

Люберцы: Юрайт, 2016

М.: ИЦ Академия, 2013

М.: ГЛТ, 2014

. М.: МИСиС, 2013

БЖМ 01
БЖМ 02
КМ 02
КМ 09

БЖМ 01
БЖМ 02

КМ 02
КМ 04
КМ 01
КМ 02

« СПб.: КОРОНА-принт, КМ 02
2013

М.: ИЦ Академия, 2013

Люберцы: Юрайт, 2016

М.: РадиоСофт, 2013

М.: ИЦ Академия, 2013
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35

34

33

32

А.В.Скворцов
А.Г.Схиртладзе,
Д.А.Чмырь
А.Г.Схиртладзе
С.В.Бочкарев,
А.Н.Лыков
Энергосбережение и автоматизация производства в В.И.Юдович
теплоэнергетическом хозяйстве города.Частотно-регулируемый электропривод: Учебное пособие
Системы автоматического управления: теория,
Г.П.Агравал,
применение, моделирование в MATLAB: Учебное пособие
Теория автоматического управления. Основные К.П.Власов
положения. Примеры расчета: Учебное пособие

Автоматизация управления жизненным циклом
продукции: Учебник для студентов учреждений
высшего профессионального образования,
Автоматизация технологических процессов:
Учебное пособие

31

30

29

28

27

А.С.Клюев,
В.Я.Ротач,
В.Ф.Кузищин
Энергосбережение и автоматизация производства
Ю.А.Крылов,
в теплоэнергетическом хозяйстве города. ЧастотА.С.Карандаев,
но-регулируемый электропривод: Учебное пособие В.Н.Медведев
Машиностроительное черчение и автоматизация В.С.Левицкий
выполнения чертежей: Учебник для прикладного бакалавриата
Автоматизация систем теплогазоснабжения и
О.А.Мухин
вентиляции.
Автоматизация технологических процессов
Л.И.Селевцов,

Автоматизация настройки систем управления
ISBN 978-5-91872-091-2

26

КМ 02

КМ 04

КМ 08

КМ 09

Харьков: Гуман. Центр,
2013

СПб.: Лань, 2013

СПб.: Лань, 2013

Ст. Оскол: ТНТ, 2013

КМ 06

КМ 06

КМ 04
КМ 05

КМ 02
КМ 04

Вологда: Инфра-Инжене- КМ 02
рия, 2014
КМ 04
М.: ИЦ Академия, 2013 КМ 02
КМ 07

М.: Альянс, 2015

Люберцы: Юрайт, 2016

СПб.: Лань, 2013

М.: Альянс, 2015
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47

45

44

43

42

41

М.: МИИТ, 2015

Прикладная метрология: Величины и измерения. В.Д.Гвоздев
Учебное пособие.
Instrumentation and Process Control
Terry Bartelt
ISBN 978-1418041717

СПб.: Лань, 2016

СПб.: Лань, 2016

СПб.: Лань, 2016

СПб.: Лань, 2016

46

Н.М.Гюнтер

А.Р.Гайдук
В.Е.Беляев
А.П.Гуревич,
В.В.Корнев,
А.П.Хромов
Н.М.Гюнтер

В.В. Даньков
СПб.: Лань, 2016
М.М.Скрипниченко, Н.Н. Горбачёва
Теория автоматического управления: Учебник и Д.П.Ким
Люберцы: Юрайт, 2016
практикум для академического бакалавриата
Теория автоматического управления: Учебное
Б.И.Коновалов
СПб.: Лань, 2016
пособие
Ю.М.Лебедев
Теория автоматического управления (с использова- Ю.И.Кудинов
СПб.: Лань, 2016
нием MATLAB - SIMULINK): Учебное пособие
Ф.Ф.Пащенко
Системы автоматического управления: теория,
А.Ю.Ощепков
СПб.: Лань, 2013
применение, моделирование в MATLAB: Учебное пособие
Теория автоматического управления
Е.И.Юревич
СПб.: BHV, 2016

Теория автоматического управления в примерах и
задачах с решениями в MATLAB: Учебное пособие
Теория автоматического управления в примерах
и задачах с решениями в MATLAB: Учебное пособие
Теория автоматического управления: Учебное
пособие
Теория автоматического управления (с использованием MATLAB -SIMULINK): Учебное пособие
Теория автоматического управления. Задачи и
решения: Учебное пособие

40

39

38

37

36

КМ 04

КМ 06
КМ 08
КМ 04

КМ 06
КМ 08
КМ 06
КМ 08
КМ 06
КМ 08
КМ 08
КМ 11

КМ 06

КМ 06

КМ 06

КМ 06

КМ 06
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59

58

57

55
56

54

53

52

51

Ramakant
Gayakwad,
Leonard Sokoloff
W. Bolton

И. И. Алиев, Н.
А. Горелов, Л. О.
Ильина
Психология и этика делового общения: учебник Г. В. Бороздина,
для бакалавров
Н. А. Кормнова.
Организация производства на промышленных
И. Н.Иванов
предприятиях: учебник
Организация производства на промышленных
М. П.Переверзев,
предприятиях: учебное пособие
С. С.Логвинов
Деловое общение: учебник. - 2-е изд., перераб. и И. А.Коноплева
доп.
Макроэкономика: учебник для бакалавров
Л. С.Тарасевич,
Методы принятия управленческих решений:
А. В.Тебекин,
учебник для бакалавров
Экономика и управление в энергетике: учебник Н. Г. Любимова,
для магистров; рекомендовано советом УМО по Е. С. Петровский.
образованию в области менеджмента
Функциональная безопасность.
Д.Д.Смит,
К.Д.Симпсон
Классификация и области применения электроу- Г.И.Смелков, В.Н.
становок в пожаро-взрывоопасных зонах: Спра- Черкасов, Е.Л.
вочное пособие.
Шеститко

Mechatronics: Electronic Control Systems in
Mechanical and Electrical Engineering (6th. Edition)
ISBN 978-1292076683
Экономика труда: учебник для бакалавров

49

50

Analog and Digital Control Systems
ISBN 978-0130330284

48

Издательский Дом «Технологии», М.: 2004
М.: ВНИИПО, 2012

М.: Юрайт, 2014.

М.: Юрайт, 2013
М.: Юрайт, 2013

М.: ИНФРА-М, 2013

М.: ИНФРА-М, 2013

М.: ИНФРА-М, 2013

М.: Юрайт, 2013

М.: Юрайт, 2013
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Материаловедение и технология материалов:
Учебное пособие
Материаловедение: Учебник

Материаловедение для технических колледжей:
Учебник

69

71

70

68

67

66

65

64
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61

Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда:
Учебник для бакалавров
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
Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных актов. Правила и требования. Типовые инструкции
Доврачебная помощь в экстремальных ситуациях
Охрана труда при работах на высоте. 2-е изд.,
пер. и доп.
Промышленная безопасность и охрана труда.
Справочник руководителя (специалиста) опасного производственного объекта
Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 2-е изд., пер. и доп.
Охрана труда и электробезопасность. Издание
3-е.
Охрана труда. Учебное пособие.-
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БЖМ 03

БЖМ 03

БЖМ 03

БЖМ 03

БЖМ 03

КМ 04
КМ 08

БЖМ 03

БЖМ 01

БЖМ 01

БЖМ 01

Вологда: Инфра-Инжене- БЖМ 03
рия, 2014
М.: ЮНИТИ, 2013
БЖМ 03

М.: Альфа-Пресс, 2016

М.: Альфа-Пресс, 2014

ТОО «Стандарт-Групп
ЛТД», 2007 ж.
М.: Альфа-Пресс, 2016

LEM (Лем), 2016 ж

Москва: Омега-Л, 2014

М.: Юрайт, 2013.

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013
М.: Машиностроение,
2015
Ю.Т.Вишневецкий М.: Дашков и К, 2013

А.М.Адаскин
В.М. Зуев
С.Н.Богодухов

В.И.Коробко

Ю.Д.Сибикин

Ю.М.Михайлов

Ю.М.Михайлов

Ю.М.Михайлов

Т.Ф.Курдаев

Г.И.Беляков,

