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МАЗМҰНЫ 

  

1. Мамандық бойынша түсу емтиханының мақсаттары мен міндеттері 

  

Оқуға түсу емтиханының мақсаты - докторантураға түсетін теориялық дайындық 

деңгейін анықтау және конкурстық қатысу негізінде оқуға түсуге жеке ұсыныс 

қалыптастыру. 

Оқуға түсу емтиханына «8D07115 - Электроника және басқару жүйелері» білім 

беру бағдарламасына арналған типтік оқу жоспарының міндетті компоненттерінің пәндері 

кіреді. 

 Оқуға түсу емтиханында докторантураға түсушілер алдын-ала дайындықтың 

негізгі пәндері бойынша білім тереңдігін және докторлық даярлаудың білім беру 

бағдарламасын сәтті меңгеруге, мамандық тақырыбы бойынша докторлық диссертацияны 

қорғауға жеткілікті және қажетті болатын ғылыми-зерттеу потенциалын көрсету керек.  

Оқуға түсуші заманауи әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау қабілетін, заманауи 

радиотехника, электроника және телекоммуникация саласындағы авторлық 

жарияланымдар, дипломдар, сертификаттар және т.б. түрінде өзінің жетістіктерін көрсетуі 

керек. 

Оқуға түсу емтиханының формасы - бұл біріктірілген жазбаша емтихан. Емтихан 

тапсырушылар емтихан билеттерінің сұрақтарына өздерінің жауаптарын жауап 

парақтарына жазып алады.   Шағым түскен жағдайда, жауап парағына жазбаша жазбалар 

қарауға негіз болып табылады. 

 

2. PhD докторантурасына түсушілердің дайындық деңгейіне қойылатын 

талаптар 

«8D07115 - Электроника және басқару жүйелері» білім беру бағдарламасы 

бойынша докторлық бағдарламаларды меңгергісі келушілердің білімінің ең төменгі 

деңгейі – ДОКТОРАНТУРА.  

Түсушілерге талаптар: 

танымы болуы қажет: заманауи ғылыми жетістіктерді сыни тұрғыдан талдау 

және бағалау, зерттеу және практикалық міндеттерді шешуде жаңа идеялар қалыптастыру. 

білуі керек: басқарудың автоматтандырылған жүйелеріне арналған құрылғылардың 

құрылу принциптері, олардың функциялары мен құрылымдық бірліктерінің 

сипаттамаларын, аналогтық, сандық құрылғылар мен электронды сенсорлардң 

сипаттамаларын анықтау. 

дағдылануы керек: зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық ақпаратты 

талдау, жүйелеу және синтездеу 

 

3. Білім беру бағдарламасының пререквезиттері 

 

1. Электрондық жүйелердің схематехникасы 

2. Ақпаратты жіберудің заманауи жүйелері  

 

4. Емтихан тақырыптарының тізімі  

 

1. «Электрондық жүйелердің схематехникасы» пәні 

 

1.  p-n-өткелінің жұмыс принципі, оның вольт-амперлік сипаттамалары мен 

параметрлері. Жартылай өткізгіш диодтар.  Жартылай өткізгіш диодтардың 

өндіріс технологиясы мен жұмыс принциптері. Радиожиілікті диодтар, 



импульстік диодтар және Шотки диодтары: құрылғысы, жұмысы, вольт-амперлік 

сипаттамасы, параметрлері, таңбалау, қолдануы. Металл-жартылай өткізгіш 

өткелі. Варикаптар және стабилитрондар. Стабилитрондар.  

2. Биполярлы транзисторлар.  Шартты графикалық белгіленулері. Транзистор 

құрылғысы.  Тура және кері өткізгіштік транзистор туралы түсінік.   Транзистор 

жұмысы.    Транзисторлардың статикалық сипаттамалары: ортақ базасы және 

ортақ эмитенті бар схемаларға сәйкес қосылған транзисторлардың вольт-

амперлік сипаттамалары мен кірісі туралы түсінік. Транзистордың өтпелі 

реакциясы туралы түсінік. 

3. «p-n» ауысумен басқаратын өрістік транзисторлар: құрылғысы, жұмыс жасау 

принципі, қосылу схемалары,   сипаттамалары, параметрлері Оқшауланған 

қақпасы бар өрістік  транзисторлар: құрылғысы, жұмыс жасау принципі, қосылу 

сұлбалары, сипаттамалары, параметрлері. 

4. Күшейткіштердің көрсеткіштері мен сипаттамалары. Күшейткіштердің жіктелуі. 

Күшейткіштердің негізгі сандық көрсеткіштері. Күшейткіштердің сапалық 

көрсеткіштері. Сызықтық және сызықтық емес бұрмалау. Биполярлы 

транзисторларды қуаттандыру жолдары. Қалыптасқан тұрақты негіз. Базадағы 

тұрақты кернеуді есептеу.   

5. Кері байланыс (КБ) және оның құрылғының сипаттамаларына әсері. Кері 

байланыс анықтамасы, принциптері, мақсаты және түрлері. КБ бар күшейткіштің 

блок-схемасы. КБ классификациясы. Теріс КБ-пен күшейту каскадтары.     

6. Қуат күшейткіштері. Қуат күшейткіштерінің түрлері: бір ұшты және екі ұшты 

қуат күшейткіштері, апериодты және резонанстық күшейткіштер. Генератор мен 

жүктемен сәйкестендіру. Күшейткіштің шығыс қуатының және тиімділіктің 

күшейткіш элементтің жұмыс режиміне тәуелділігі. Күшейткіштегі 

энергетикалық байланыс. Трансформатордағы және трансформаторсыз жүктеме 

қосу. Бір ұшты қуат күшейткіші.      

7. Операциялық күшейткіштер. Операциялық күшейткіштерінің (ОК) жіктелуі. ОК-

тің принципиалдық схемасы. Операциялық күшейткіштерін негізгі параметрлері, 

сипаттамалары және типтік схемалары. ОК типтік құрылымдары мен каскадтары. 

Теріс кері байланысы бар ОК.    

8. Операциялық күшейткіштерді қолдану: инверторлы масштабты күшейткіш, 

инверсиясыз масштабты күшейткіш, дифференциалды күшейткіш. Аналогтық 

қосқыш (сумматор) және интегратор, айнымалы кернеудің және шығыс тошы бар 

күшейткіштер, ток күшейткіштері, амплитудалық детектор, көпір күшейткіші. 

Пассивті және белсенді сүзгілер.      

9. Цифрлік комбинациялық тізбектер. Логика алгебрасы, негізгі заңдар, 

постулаттар. Комбинациялық тізбектердің түрлері: шифраторлар, компараторлар, 

дешифраторлар,   паритетті схемалар, драйверлер, қосқыштар, мультиплексорлар, 

арифметикалық-логикалық құрылғылар. Құрылыс принциптері, практикалық 

қолданулары.   

10. Реттегіш цифрлік құрылғылар. Элементтік цифрлік автоматтар (триггерлер). 

Реттегіш құрылғылар: регистрлер, есептегіштер, бөлгіштер, бағдарламаланатын 

бөлгіштер. Функционалды және принципиалдық схемалар, қолдану аймақтары.  .   

11. Жартылай өткізгіш жады. Жад микросхемаларының түрлері: регистрлі, 

динамикалық, статикалық, тұрақты, қайта бағдарламаланатын.   

12. Микропроцессорды сипаттауға арналған мәліметтер деңгейлері. 

Микропроцессорлар және микропроцессорлық жүйелер. Әмбебап 

микропроцессорлар, микроконтроллерлер (МК), цифрлік сигналдық 

процессорлар, бағдарламаланатын логикалық интегралды схемалар 

(контроллерлер), олардың қолданулары мен негізгі сипаттамалары.   



13. Микропроцессордың құрылымы. Микропроцессордың құрылымы мен 

ұйымдастырылуы туралы негізгі элементарлы мәліметтері. 

Микропроцессорлардың ішкі ұйымдастырылуы. Процессор компоненттерінің 

құрылымы. Микропроцессордың микропроцессорлық жүйенің ішкі 

құрылғыларымен өзара әрекеттесу принциптері. 

14. Микроконтроллердің мақсаты мен жұмыс жасау принципі. Микроконтроллердің 

элементарлы  мақсаты мен жұмыс жасау принципі туралы негізгі мәліметтер. 

Микроконтроллерлердің ішкі құрылымы. Микроконтроллердің архитектурасы. 

Микроконтроллерлерді өнеркәсіптік автоматикада, өлшегіш техникада, байланыс 

құралдарында, тұрмыстық техника және электроника индустриясының көптеген 

басқа салаларында қолдану.    

15. Микропроцессорлық жүйелердің архитектурасы және классификациясы. 

Микропроцессорлық жүйелердің архитектурасы мен классификациясы туралы 

негізгі мәліметтер. Микропроцессорлық жүйелер принциптері. Қолдану, іске 

асыру әдістері, құрылыс принциптері бойынша микропроцессорлық жүйелерді 

жіктеу.   
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Дисциплина «Ақпаратты жіберудің заманауи жүйелері» 

 

1. Ақпарат беру желілері мен жүйелерінің дамуы. Ақпаратты беру жүйелері мен 

желілерін құрудың жалпы принциптері. Қарапайым желі. Желілік бағдарламалық 

қамтамасыздандыру. Байланыс желілері бойынша физикалық деректерді беру. 

Байланыс мәселелері.   

2. Ортақ ортадағы локальді желілердің технологиялары. Ортақ ортадағы LAN 

(жергілікті желі) протоколдарының жалпы сипаттамасы. IEEE 802.11 сымсыз 

LAN (жергілікті желі). Жеке желілер және Bluetooth технологиясы.     

3. Коммутацияланған Ethernet желілері. Коммутаторлар Маршрутизаторлар. 

Концентраторлар. Жоғары жылдамдықтағы Ethernet нұсқалары. Коммутатор 

(ауыстыру) архитектурасы Коммутаторлардың конструктивті орындауы.   

4. Дереккөздерді кодтау. Шеннон теоремалары. Сөйлеу кодерлері. Дыбыс пен 

суреттерді сығымдау. Кодерлердің қателері және оларды азайту жолдары. Шуды 

түзететін кодтаудың заманауи түрлері. Кодектердің салыстырмалы сипаттамасы.   

5. Модуляцияланған сигналдар. Тұрақты конверттегі сигналдар. AFM сигналдары. 

Ортогональды сигналдық ансамбльдер. OFDM сигналдары Кездейсоқ бастапқы 

фазамен сигналдарды оңтайлы қабылдау. Когерентті емес сигналды қабылдау. 

Демодуляторлардың сипаттамасы. Демодуляторлардың жұмысының шуға 

қарсылығын анықтау.    

6. Сымсыз байланыс желілерін ұйымдастыру. Спутниктік байланыс. Ұялы 

байланыс. Сымсыз абоненттік желілер. Сымсыз жергілікті желілер. 3G, 4G, 5G 

ұялы байланыс технологиясы. 

7. Сымсыз сенсорлық желілердің (ССЖ) технологиясы. ССЖ технологиясының 

даму тарихы. ССЖ дамуының болашағы. ССЖ құрылымы мен топологиясы. 

Желілік тораптарға қойылатын талаптар. ССЖ платформалары. ССЖ 

орналастыру кезеңдері. OSI желісінің моделі. Желілік протоколдар. ССЖ-де 

деректерді беру стандарттары. Қазіргі уақытта қолданылатын стандарттардың 

салыстырмалы сипаттамалары  

8. ZigBee сымсыз деректер технологиясы. IEEE 802.15.4 стандартының 

сипаттамасы. ZigBee / IEEE 802.15.4 Хаттама стекі IEEE 802.15.4 стандартының 

жиілік диапазоны, жіберу жылдамдығы және мекен-жайы. ZigBee желісі. ZigBee 

стандарты бойынша FSU қалыптастыру алгоритмі. Желінің динамикасы. ZigBee 

желісінде бағыттау. 

9. LoRaWAN технологиясы. LoRa хаттамасының ерекшеліктері. LoRa желілерінің 

желілік архитектурасы және радиожиіліктері. LoRa-ның негізгі хаттамалық стегі. 

LoRa желілеріндегі қауіпсіздік. LoraWAN LoRa жабдықтарын өндірушілердің 

практикалық іске асыруы. LoRa жабдықтарының сипаттамалары. 



10. «Интернет Заттарының» анықтамасы. «Интернет Заттарының» мысалдары мен 

негізгі қосымшалары. «Интернет заттарының» пайда болуы мен дамуы туралы 

әңгіме. IoT-жүйелерінде жиналған және өңделген мәліметтердің мысалдары. 

Smart  (ақылды жүйелер) жүйесінің концепциясы.   
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5. «8D07115 - Электроника және басқару жүйелері»   

білім беру бағдарламасы бойынша емтихан нәтижелерін бағалау шкаласы 

 

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Баллдардың 

сандық 

көрсеткіші 

%-дық 

көрсеткіші 

Дәстүрлі 

жүйе 

бойынша 

бағалау 

Құзіреттілік шкаласы 

А 4,0 95-100  

 

 

   Өте жақсы 

«өте жақсы» бағысы  – барлық 

бағдарламалық материалдарды терең 

жан-жақты білу, қарастырылып 

жатқан процестер мен 

құбылыстардың мәні мен өзара 

байланысын түсіну, пәндердің негізгі 

ережелерін терең білу: емтихан 

билеті мен емтихан комиссиясының 

мүшелерінің қосымша сұрақтарына 

логикалық дәйекті, ақпараттық, 

толық дұрыс және нақты жауаптар; 

барлық ұсынылған әдебиеттердегі 

материалдардың сұрақтарына 

жеткілікті жауап беру. 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89  

 

 

 

     Жақсы 

 

 

 

 

 

«жақсы» бағысы – барлық 

бағдарламалық материалдарды нақты 

және жеткілікті түрде толық білу, 

қарастырылып жатқан процестер мен 

құбылыстардың мәні мен өзара 

байланысын дұрыс түсіну; жеке 

мәселелер бойынша ескертулерді 

еркін жоюға байланысты қойылған 

сұрақтарға дәйекті, дұрыс, нақты 

жауаптар. 

 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

 2,00 50-69 

Қанағаттана

рлық 

«қанағаттанарлық» бағасы – 

бағдарламаның негізгі сұрақтарын 

нақты білу және түсіну, дұрыс және 

нақты жауаптар, өрескел қателерсіз, 

қойылған сұрақтарға жауаптар 

емтихан алушылардың жетекші 

сұрақтарындағы кейбір ережелерді 

қамтудағы дәлсіздіктер мен ұсақ 

қателіктерді жою, сұрақтарға жауап 

беру кезінде негізгі ұсынылған 

әдебиеттер жеткіліксіз 

пайдаланылады. 

  0-50 
Қанағаттана

рлықсыз 

«қанағаттанарлықсыз» бағасы – 

негізгі сұрақтардың кем дегенде 

біреуіне қате жауап, өрескел қте 



жіберу, қойылған сұрақтардың мәнін 

дұрыс түсінбеу; қосымша сұрақтарға 

анық емес және нақты емес жауаптар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


