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Кіріспе 

 

Жоғары мектептің негізгі міндеті - студенттерге терең теориялық және 

практикалық білім мен дағдыларды беру. Жоғары білікті мамандарды 

даярлаудың оқу процесінің маңызды құрамдас бөлігі оқытудың барлық 

кезеңдерінде өндірістік практикаларды дәйектілікпен жүргізу болып 

табылады. АЭжБУ екінші, үшінші курс студенттерінің өндірістік практикасы 

студенттерді кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмыс орындарында тікелей 

өндірістік оқыту кешеніне кіреді. Бітіруші курс студенттеріне арналған 

өндірістік немесе диплом алдындағы практика бітірушіге автоматтандыру 

объектілерін басқару бойынша жаңа технологиялармен танысуға, бітіру 

жұмысының тақырыбын анықтауға және таңдалған тақырыпқа сәйкес 

дипломдық жобаны әзірлеу үшін деректер жинауға мүмкіндік беруі тиіс.  

Практиканың мақсаты студенттерге өндірістің сипаты, заманауи 

кәсіпорынның құрылымы, экономика, өндірісті басқаруды ұйымдастыру және 

студенттерді кәсіби қызметке тікелей дайындау, оларды нақты өндірістік және 

техникалық мәселелерді дербес шешуге тарту туралы түсінік беру болып 

табылады. 

Практика барысында студенттер технологиялар мен жабдықтарды, 

бақылау-өлшеу құралдарын, басқарудың микропроцессорлық жүйелерін 

зерделейді, автоматтандырудың техникалық құралдарын жөндеу және қызмет 

көрсету бойынша дағдыларды меңгереді. 

Өндірістік практика оқу жоспарының басқа пәндерімен қатар әрбір 

студент үшін міндетті болып табылады. Өндірістік практика 

бағдарламасын орындамаған, есепті қорғау кезінде теріс пікір немесе 

қанағаттанарлықсыз баға алған студент практикаға қайта жіберіледі 

немесе оқу бағдарламасын игермегендей оқудан шығарылады. 

Бұл бағдарлама 6В07108 – «Автоматтандыру және басқару» білім беру 

бағдарламасы бойынша «ҚР жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес» және келесі нұсқаулық 

құжаттардың негізінде жасалды: 

1. Студенттердің өндірістік тәжірибесінің типтік бағдарламасы; 

2. 6В07108 – «Автоматтандыру және басқару» білім беру 

бағдарламасының оқу жоспары; 

3. 6В07108 – «Автоматтандыру және басқару» білім беру 

бағдарламасының студенттері оқитын пәндер бойынша жұмыс 

бағдарламалары. 
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1. Жалпы ережелер 

 

1.1. Өндірістік практика түрлері 

Практика студенттерді бірыңғай оқу циклінде оқытудың мақсатты 

кезеңін білдіреді. Оқу жоспарында белгіленген мерзімде оқу, өндірістік және 

диплом алдындағы практикадан өту процесінде мамандық бойынша біліктілік 

білімі мен дағдыларын алу көзделген. Практиканың барлық түрлері теориялық 

курстармен және бір-бірімен тығыз байланысты, практиканың нақты 

мақсаттары мен міндеттері оқытудың тиісті кезеңімен анықталады және осы 

бағдарламаның бөлімдерінде толық қарастырылады. Практика түрлері, 

оларды өткізу уақыты мен ұзақтығы 1-кестеде келтірілген. 

 

1 кесте 

№

ө/п 

Практика түрлері Семестр Ұзақтығы 

(апта) 

1 Оқу 2 3 

2 Өндірістік 1 4 5 

3 Өндірістік 2 6 5 

4 Диплом алдындағы 8 8 

 

1.2. Практиканы ұйымдастыру және басқару  

Оқу практикасы бірінші оқу жылынан кейін студенттерді мамандыққа 

енгізу және олардың өнеркәсіптік кәсіпорындардың ұйымдық құрылымы 

бойынша негізгі ережелерді және олардың қызметіндегі автоматтандыру мен 

ақпараттандыру міндеттерінің маңыздылығын зерттеу мақсатында өткізіледі. 

Оқу практикасы кафедрада оқу зертханаларының ішкі ресурстарын пайдалана 

отырып жүргізіледі.  

 Өндірістік практикалар химия, мұнай-химия және энергетика 

өнеркәсібі кәсіпорындарында, автоматтандыру жүйелері мен құралдарын 

әзірлеумен немесе монтаждаумен және жөндеумен айналысатын ұйымдарда, 

ғылыми-зерттеу және жобалау институттарының бөлімдерінде жүргізіледі. 

Студент екінші курста оқу барысында практикадан өтудің болжамды 

орны туралы мәселені (егер мұндай мүмкіндік болса) шешуі және ол туралы 

практика басталғанға дейін бір айдан кешіктірмей оны өткізуге жауапты 

оқытушыға хабарлауы тиіс. Практикаға өзін-өзі орналастыру мүмкіндігі 

болмаған жағдайда студент олармен шарттық міндеттемелер болған кезде 

басшының қалауы бойынша өндіріске жіберіледі. 

Өндірістік бөлімшелер, цехтар және учаскелер бойынша студенттер 

тиісті кәсіпорынның бұйрығымен бекітіледі. 

Студенттерді өндірістік алаңға жіберу осы кәсіпорын үшін белгіленген 

тәртіппен жүргізіледі. 

Өндірістік практиканы ұйымдастыруға және өткізуге кафедра жауапты. 

Кафедра студенттердің ғылыми-зерттеу, курстық және дипломдық 
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жұмыстарына басшылықты жүзеге асыратын (диплом алдындағы практикадан 

басқа, диплом жобасының жетекшісі практика жетекшісі болып табылатын) 

неғұрлым тәжірибелі оқытушылар қатарынан практика жетекшілерін 

тағайындайды. 

Кафедраның практика жетекшісі өз құзыреті шегінде практикадан өту 

кезеңінде туындаған барлық мәселелерді шешуге немесе өз шешімдерін 

кафедра меңгерушісімен келісуге уәкілетті. 

Практика басталар алдында басшы курс бойынша студенттердің жалпы 

жиналысын өткізеді, онда практиканың мақсаты, мақсаты мен өзектілігі, 

практикалық білім алудың негізгі бағыттары мен міндеттері айқындалады, 

туындаған барлық мәселелер түсіндіріледі, жұмыс жоспары белгіленеді, 

тапсырмалар беріледі. 

Практикадан өту кезеңінде жетекші кеңес күндерін тағайындайды, онда 

студент оны қызықтыратын барлық сұрақтарды анықтай алады. 

Практика кезеңінде студент жұмысты кәсіпорынның штаттық 

қызметкерінің басшылығымен жұмыс орнындағы тапсырмаға сәйкес 

орындайды және бұл жағдайда ол тағылымдамашы, практикант, ассистент, 

көмекші және т.б. ретінде қарастырылуы мүмкін. Егер осы лауазымдағы 

жұмыс тиісті практика бағдарламасына қайшы келмесе және университет 

басшысының тапсырмасын орындауға кедергі келтірмесе, практикадан өту 

кезеңінде студенттерді уақытша штаттық лауазымдарға қабылдауға рұқсат 

етіледі. Студенттерді бағдарламада көзделмеген жұмыс орындарында 

ректордың бұйрығымен бекітілген практика мерзімдерінде пайдалануға 

рұқсат етілмейді. 

Студент‒практиканттың жұмыс уақыты кәсіпорында (ұйымда) 

қолданылатын ішкі тәртіпке және жұмыс тәртібіне сәйкес белгіленеді. 

Кәсіпорында өндірістік практиканы ұйымдастыруға Алматы энергетика 

және байланыс университетімен шарт жасасқан кәсіпорын басшысы жауапты 

болады. Сондай-ақ, ол жоғары білікті қызметкерлер арасынан кәсіпорынның 

практика жетекшісін тағайындайды, ал студент-практикант кәсіпорындағы 

мінез-құлық нормалары мен ережелерін бұзған және кейіннен тәртіптік жаза 

қолданған жағдайда бұл туралы университет ректорына хабарлайды. 

 

1.3. Кафедра меңгерушісінің және кафедраның практика 

жетекшісінің міндеттері  

 Кафедра меңгерушісі өндірістік практикаларды өткізуді жалпы 

ұйымдастыруды және олардың орындалуын бақылауды қамтамасыз етеді, 

оған мынадай іс-шаралар кіреді: 

- өндірістік практика алдында емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін 

ұйымдастыру жиналысын өткізеді, онда студенттерге практика 

бағдарламасын ұсынады және кафедраның практика жетекшісін ұсынады; 

- өндірістік практика аяқталғаннан кейін практика жетекшісінен есеп 

беруді қабылдайды. 

ИК кафедрасының практика жетекшісі келесі ұйымдастыру іс-

шараларын өткізуді қамтамасыз етеді: 
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- студенттердің ұйымдастыру жиналысын өткізеді; 

- әрбір студент-практикантқа өндірістік практикадан өту кезеңіне 

тапсырма береді; 

- кәсіпорыннан практика өткізу бойынша жауапты тұлғалармен 

студенттердің өзара байланысын ұйымдастырады; 

- студенттердің өндірістік практикадан өту сапасын және оның 

бағдарламаға, оқу жоспарына және мамандықтың оқу пәндерінің жұмыс 

бағдарламаларына сәйкестігін қамтамасыз етеді; 

- практика бағдарламасы бойынша студенттерге кеңес береді; 

- кәсіпорындарда тәжірибенің ұйымдастырылуын бақылайды; 

- студент-практиканттардың ішкі жұмыс тәртібі мен еңбек тәртібі 

ережелерін орындауын бақылайды; 

- тәжірибе бойынша есептерді қабылдайды; 

- студенттердің практика жөніндегі есептерін қарайды және талдайды, 

олардың жұмысы туралы пікірлер береді және кафедра меңгерушісіне 

кәсіпорындарда студенттердің практикалық дайындығын жетілдіру бойынша 

ескертулер мен ұсыныстармен бірге практика өткізу туралы есеп береді; 

- студент-практиканттарды оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жүзеге 

асырады. 

Практика нәтижелері бойынша жетекші студенттердің жеке есептері 

бойынша барлық ескертулерді көрсете отырып, жиынтық есеп жасайды. 

  

1.4. Кәсіпорынның тәжірибе жетекшісінің міндеттері 

Кәсіпорынның тәжірибесін ұйымдастыруға кәсіпорын басшысы жауап 

береді, ол өз бұйрығымен жоғары білікті мамандар арасынан практика 

жетекшісін тағайындайды. Кәсіпорыннан практика жетекшісі: 

- бағдарламаға және берілген тапсырмаға сәйкес студенттердің 

өндірістік практикадан өтуін ұйымдастырады; 

- еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі бойынша, 

жұмыс режимі мен еңбек тәртібі бойынша, коммерциялық және басқа да 

ақпаратты қорғау және сақтау бойынша нұсқаманы сапалы жүргізуді 

қамтамасыз етеді; 

- студент-практиканттарды кәсіпорынның қалыптасуының қысқаша 

тарихымен, оның жарғысымен, қызметінің негізгі бағыттарымен, басқару 

құрылымымен, кәсіпорынның нақты өндірістік немесе функционалдық 

бөлімшелеріндегі жұмыстарды ұйымдастырумен, техникалық және 

технологиялық процестермен, жабдықтың құрамымен және оны 

пайдаланумен, бақылау және автоматтандыру техникасымен, материалдық-

техникалық жарақтандырумен таныстырады немесе таныстыруды қамтамасыз 

етеді; 

- практика, курстық және дипломдық жұмыстарды орындау бойынша 

есептер жазу кезінде кәсіпорынның коммерциялық құпиясының объектісі 

болып табылмайтын техникалық және басқа да құжаттаманы пайдалануға 

мүмкіндік береді; 

- практиканттардың өндірістік және еңбек тәртібін сақтауын бақылайды 
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және студенттердің ішкі тәртіп ережелерін бұзған барлық жағдайлары туралы 

академияға уақытылы хабарлайды; 

- студенттің жұмысына баға береді, практика бағдарламасының және 

жеке тапсырмалардың орындалуы туралы, жұмысқа деген көзқарасы туралы 

деректерді қамтитын әрбір өндірістік сипаттаманы құрастырады. 

Кәсіпорынның практика жетекшісі кәсіпорындағы ішкі тәртіп 

ережелерін бұзған студенттерді практикадан шеттетуге құқылы. 

Кәсіпорынның практика жетекшісінің міндеттері АЭжБУ-дың 

кәсіпорындармен шарттарына қоса берілуі тиіс. 

 

1.5. Студенттің өндірістік тәжірибедегі міндеттері 

Студент-практикант міндетті: 

- жетекшіден тапсырма алу және оқу кестесінде көрсетілген мерзімде 

өндірістік практикадан өту; 

- нормалар мен ережелерді, ерекше жағдайларды, қауіпсіздік техникасы 

мен еңбекті қорғауды, жұмыс орындарындағы өрт қауіпсіздігі ережелерін 

меңгеру; 

- режимдік шарттарды, тәртіпті және жұмыс тәртібін, сондай-ақ 

кәсіпорынның жұмыс істеуінің басқа да ерекше шарттарын сақтау; 

- тапсырмаға сәйкес белгіленген мерзімде практикадан өтудің жеке 

жоспарын толық орындау және ол аяқталғаннан кейін жетекшіге есеп беруде 

тиісті түрде ресімделген материалдарды ұсыну; 

- университетке келгеннен кейін өндірістік тәжірибе туралы есеп беруді 

қорғау. 

1.6. Өндірістік практика бойынша есепті ресімдеу 

Есеп берудің түсіндірме жазбасы бір жағында: жоғарғы жағы - 2 см, сол 

жағы - 3,0 см, оң жағы - 1,5 см, төменгі жағы - 3,0 см жиектермен А4 (210x297 

мм) форматындағы ақ қағаздың стандартты парақтарында ресімделеді. 

Принтерде басып шығару кезінде шрифт өлшемі - 14, жоларалық 

интервал - бір жарым). 

Титулдық бет университетте белгіленген үлгі бойынша ресімделеді                

(А қосымшасы). 

Есеп беттерін нөмірлеу - қосымшаларды қоса алғанда, тақырып 

парағынан бастап, соңына дейін. Нөмірлеу парақтың төменгі оң жақ 

бұрышына араб цифрларымен қойылуы тиіс. Жеке парақтарда орналасқан 

кестелер, суреттер, диаграммалар, бланкілер жалпы нөмірлеуге енгізіледі. 

Есеп беруде орналастырылған сандық материалды араб цифрларымен 

тоқтаусыз нөмірлеумен нөмірленетін кестелер түрінде ресімдеу ұсынылады. 

Кестенің атауы оның мазмұнын көрсетуі керек, дәл, қысқа болуы керек. Атауы 

кестенің үстіне қойылады. 

Кестелер мен суреттер олар туралы есеп мәтінінде бірінші рет 

айтылғаннан кейін тікелей мәтіндік аралықта немесе жеке парақтарда 

орналастырылуы керек. Олар есеп беруді кері бұрмай жұмыс істей алатындай 

етіп орналастырылады. Егер есеп беруде мұндай орналастыру мүмкін болмаса, 

онда оларды оқу және қарау үшін есеп беруді сағат тілімен бұруға болатындай 



 

8 
 

етіп орналастыру керек. 

Қосымшалар есептің келесі беттеріндегі жалғасы ретінде ресімделеді. 

Әр қосымша жаңа беттен басталады, беттің жоғарғы оң жағында «қосымша» 

сөзі және оның белгілері көрсетілген. Есеп беру мәтінінде барлық 

қосымшаларға сілтемелер болуы керек. 

Есептің графикалық бөлігі А1 форматындағы (594x840 мм) ақ қағаздың 

стандартты парақтарында немесе осы форматтағы миллиметрлік қағазда 

ресімделеді. Сызбаларды қолмен де, компьютерде де орындауға рұқсат 

етіледі. Сызбаларды дайындау кезінде автоматтандыру схемаларын орындау 

үшін ГОСТ-ты басшылыққа алу керек. Қажет болса, бір жарым немесе екі 

форматты қолдануға рұқсат етіледі, олар орналастыру кезінде бірыңғай 

сызбаны құруы керек. 

 

1.7. Тәжірибе бойынша есепті қорғау тәртібі 

Тәжірибе аяқталғаннан кейін студент оқу процесінің кестесінде 

бекітілген мерзімде, бірақ күзгі семестрдің басталуының алғашқы төрт 

аптасынан кешіктірмей толық толтырылған күнделікпен, сызбалармен және 

қосымшалармен бірге дайын, брошюралық есеп беруді қорғайды. Есеп беруді 

қорғау кезінде есептің сапасы мен толықтығы, сондай-ақ студенттер алған 

теориялық білім мен практикалық дағдылар ескеріледі. Кафедраның практика 

жетекшісі баға қояды және практика нәтижелері туралы есеп беруді 

ресімдейді, ол кафедра істерінде сақталады. 

Есеп уақытылы қорғалмаған жағдайда студентке академиялық 

үлгермеушілік есептеледі және ол практика бойынша есеп беруді деканатта 

өндірістік практиканы қорғауға жолдама алғаннан кейін ғана қорғай алады. 

Практика бойынша есептер кафедрада үш жыл бойы сақталады, 

курстық және дипломдық жобаларды орындау үшін студенттердің 

қолына берілмейді.  

 

2. Оқу практикасы 

2.1. Тәжірибенің мақсаттары мен міндеттері 

Оқу практикасы мамандық практикасы кешеніндегі алғашқы практика 

болып табылады. Студенттер оны бірінші курстың көктемгі емтихан сессиясы 

аяқталғаннан кейін өтеді. Тәжірибенің ұзақтығы - бір апта. 

Тәжірибенің мақсаты - мамандандырылған мамандық бойынша негізгі 

ережелермен танысу. Оқу практикасын өткізу бағыттарының бірі студенттерге 

қолданыстағы нормативтік техникалық құжаттаманың талаптарына жауап 

беретін және қажетті ақпаратты қамтитын, шешілген міндет туралы 

құжаттарды әзірлеу және ресімдеу бойынша дағдыларды үйрету болып 

табылады. Сондай-ақ, студент нәтижелерді талдауды және дұрыс емес 

нәтижелер алынған жағдайда шешім алгоритміндегі қателерді түзетуді 

үйренуі керек. Студенттер қойылған міндеттерді шешіп, оларды шешу әдістері 

мен алынған нәтижелер туралы нақты түсінік беретін есеп құруы керек. 

Студенттерде бейіндік мамандық бойынша базалық білімді қалыптастыру 

көлемінде практикантты оның ұйымдастырушылық және өндірістік 
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құрылымын, басқару міндеттерін, автоматтандырудың қолданыстағы 

жүйелері мен құралдарын, өндірістік процестердің техникалық 

жарақтандырылу деңгейін қоса алғанда, жекелеген кәсіпорынның (практика 

жетекшісінің таңдауы бойынша) қызметімен таныстыру оқу практикасы 

бойынша негізгі тапсырмалардың бірі болуы тиіс. Мұнда негізгі ақпарат көзі 

жоғары курс студенттерінің тәжірибесі, техникалық жарияланымдар және 

интернет-ресурстар туралы есептердің жеке материалдары болуы керек. 

Оқу практикасына қойылатын талаптар мен тапсырмалардың толық 

сипаттамасы «Автоматтандыру және басқару» мамандығының студенттері 

үшін оқу практикасы бойынша тапсырмаларды орындауға арналған 

әдістемелік нұсқауда келтірілген. 

 

2.2. Есеп беруге қойылатын талаптар 

Есеп беру келесі қосымша ережелерге сәйкес келуі керек: 

⎯ суреттер AutoCAD және MS Word-та жасалуы керек; 

⎯ MS Word-та орындалған суреттер топтастырылған және (ішінара) 

топталмаған түрде келтіріледі; 

⎯ MS Excel-де мәліметтер базасының парақтары өңдеуге дейін, 

сұрыптағаннан кейін, екі рет сұрыптағаннан кейін суреттер түрінде беріледі;  

⎯  автофильтр жұмысының нәтижелері келтіріледі. 
 

3. Бірінші өндірістік практика 

 

3.1  Практиканың мақсаттары мен міндеттері  

Өндірістік практика мамандық бойынша кәсіптік практика кешеніндегі 

екінші практика болып табылады. Студенттер оны екінші курстың көктемгі 

емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін өтеді. Тәжірибенің ұзақтығы - үш апта. 

Практиканың мақсаты - қолданыстағы технологиялық процестермен, 

технологиялық жарақтандырудың техникалық құралдарымен, 

пайдаланылатын автоматтандыру және басқару жүйелерімен танысу; 

технологиялық жабдықтың, автоматтандыру құралдарының негізгі тораптары 

мен механизмдерін және олардың өзара іс-қимылын зерттеу. 

Практиканың міндеттері: 

- АЭжБУ-да жалпы техникалық және арнайы пәндерді оқу кезінде 

студенттердің алған теориялық білімдерін бекіту: «Еңбекті қорғау», 

«Алгоритмдеу және бағдарламалау», «AutoCad-та компьютерлік сызу 

негіздері», «Деректер базасы», «Нәтижелерді математикалық өңдеу», 

«Физика», «ЭТН 1,2», «Электроника», «Метрология», «Технологиялық 

өлшемдер мен аспаптар»; 

- өзінің болашақ мамандығы туралы толық түсінік алу, ұжымда жұмыс 

тәжірибесін алу; 

- арнайы пәндерді оқуға дайындық: «Автоматтандырудың техникалық 

құралдары», «Автоматты басқару теориясы», «Басқару жүйелерін модельдеу». 

- «Автоматтандырудың техникалық құралдары», «Басқару 

жүйелеріндегі компьютерлік желілер», «Басқару жүйелерін модельдеу» 
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пәндері бойынша курстық жобаларды орындау үшін материал жинау. 

Қойылған міндеттерге жету үшін зерттеу қажет: 

а) технологиялық цикл және цехтың немесе учаскенің негізгі 

технологиялық жабдығы; 

б) Пайдаланылатын БӨА және автоматтандыру құралдарына техникалық 

құжаттама. Сондай-ақ БӨАжА құралдарын монтаждау және пайдалану 

бойынша практикалық дағдыларды игеру қажет. 

ҚР химия, мұнай-химия және энергетика кәсіпорындары практика 

базасы болып табылады. Жетекшінің келісімі бойынша технологиялық 

процесстерді автоматтандыруға байланысты немесе технологиялық 

процестерді автоматтандыру бойынша арнайы қызметтері бар басқа 

ұйымдарда практикадан өтуге рұқсат етіледі. 

 

3.2  Әдістемелік нұсқаулар мен мазмұны  

 

Практика студенттерді кәсіпорынмен және оның құрылымымен, 

тарихымен, өндірісті ұйымдастырумен, өнімнің түрі мен сипаттамасымен 

жалпы таныстырудан басталады. Әңгімелесу, теориялық сабақтар мен 

экскурсиялар барысында, сондай-ақ жұмыс орнында студенттер кәсіпорынды 

ұйымдастыру негіздерімен, қолданыстағы өндірісті пайдалану мәселелерімен 

және жаңа техниканы жасау және игеру перспективаларымен, кәсіпорында 

өнертапқыштық және рационализаторлық қызметпен, өндірістік процестерді 

автоматтандыру қағидаларымен, еңбекті қорғау мәселелерімен танысады. 

Практика басталар алдында студенттер міндетті түрде қауіпсіздік 

техникасы бойынша нұсқаулықтан өтеді. 

Жоғарыда аталған кәсіпорындарда практикадан өту кезінде студенттер 

келесі бөлімдер бойынша сұрақтарды зерттеуі керек: 

а) кәсіпорынның (цехтың) тарихы, оның құрылымы, шикізат пен 

энергия ресурстарын жеткізушілермен, өнімді тұтынушылармен өзара 

байланысы; 

б) кәсіпорын (цех) шығаратын өнімнің номенклатурасы және қысқаша 

сипаттамасы; 

в) негізгі технологиялық процесс, технологиялық сұлба және цехтың 

негізгі технологиялық жабдықтары, технологиялық режим нормалары, 

сигнализация және блоктау нормалары. Технологиялық процесті оны 

сипаттайтын негізгі және қосалқы технологиялық параметрлер тұрғысынан 

талдауға назар аудару қажет; 

г) технологиялық параметрлерді бақылау және реттеу құралдарын 

зерттеу. Осы тармақтың негізгі міндеті БӨА және автоматты реттеудің 

жергілікті (бөлінген) жүйелерімен танысу болып табылады. Бастапқы 

түрлендіргіштердің қолданылатын түрлерін, олардың жұмыс принципін, 

сипаттамаларын, монтаждау және жөндеу ережелерін, сондай-ақ тиісті 

таратушы түрлендіргіштерді, қайталама құрылғыларды қарастыру қажет. 

Жергілікті АРЖ қарау кезінде пайдаланылатын реттегіштерге (әрекет ету 

қағидаты) және реттеуші органдарға тоқтау қажет. 
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Есеп беру бойынша жұмыс істеуге арналған негізгі құжаттар: 

кәсіпорынның өндірістік процестің тарихы мен ұйымдастырылуы туралы 

материалдары мен есептері, объектінің технологиялық бөлігінің жобалары 

және технологиялық процестерді автоматтандыру, технологиялық регламент 

және пайдалану құжаттамасы. Қосымша көздері ретінде аспаптар мен 

автоматтандыру құралдарына арналған қолданыстағы спецификацияны, 

сондай-ақ аспаптарға арналған техникалық паспорттарды пайдалануға 

болады. 

 

3.3 Есеп беруге қойылатын талаптар 

Есеп беруді орындау үшін студент цехтың жалпы технологиялық 

схемасынан автоматтандыру сұлбасына сәйкес шамамен 30-40 қашықтағы 

позициялардың көлемін таңдауы керек. Бұл ретте сұлбаның дұрыс аяқталуы, 

яғни кезең, учаске және т.б. үзілмегені жөн. Көлемді өз бетінше анықтау қиын 

болған жағдайда, бұл мәселені кафедраның практика жетекшісімен келісу 

қажет. Есеп беруге енгізілетін барлық мәселелерді тексеру дәл осы таңдалған 

учаске үшін жүргізілуі тиіс. 

Практика туралы есеп беру студенттің барлық жұмысын көрсетуі және 

келесі материалдарды қамтуы керек: 

1) практика кезінде қойылатын мақсаттар мен міндеттер 

анықталатын кіріспе; 

2) практика өткен цехтың қысқаша сипаттамасы, оның құрылу 

тарихы, шығарылатын өнімнің номенклатурасы; 

3) таңдалған учаске үшін технологиялық процесстің сипаттамасы 

регламенттің сипаттамасымен, технологиялық режим нормаларының 

кестелерімен және сигнал беру және бұғаттау жүйесімен сипатталады; 

4) Құрылғының автоматтандыру сұлбасында кем дегенде үш түрлі 

сипаттамасы бар. Бұл бөлімде техникалық сипаттамалар, құрылғы және 

құрылғының жұмыс принципі, сондай-ақ басқа да техникалық ақпарат болуы 

керек. Мәтіндік бөлім түсіндірме суреттермен, кестелермен және т. б. қоса 

берілуі тиіс; 

5) автоматтандыру құралдары мен аспаптардың сипаттамасы; 

6) практикадан өту нәтижелері көрсетілетін және нәтиже 

шығарылатын қорытынды; 

7) технологиялық процестің таңдалған учаскесін автоматтандыру 

сұлбасын қамтитын графикалық бөлік. 

 

4. Екінші өндірістік практика 

4.1. Практиканың мақсаттары мен міндеттері 

Екінші өндірістік практика мамандық бойынша оқу процесі 

практикасының кешенінде үшінші болып табылады. Студенттер оны үшінші 

курстың көктемгі емтихан сессиясы аяқталғаннан кейін өтеді. Тәжірибенің 

ұзақтығы алты апта. 

Практиканың мақсаты - кәсіпорын қызметін өндірістік басқару 

бөлімшелері мен ұйымдарының құрылымын, дайындықты жоспарлау және 
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қаржыландыру мәселелерін, конструкторлық-технологиялық құжаттамамен, 

қолданыстағы стандарттармен, техникалық шарттармен, ережелермен және 

нұсқаулықтармен қамтамасыз етілуін зерделеу; технологиялық процестердің 

түрлері мен ерекшеліктерін, бөлімшеде бар технологиялық жабдықтарды, 

автоматтандыру және басқару құралдарын пайдалану қағидаларын, 

қауіпсіздікті және экологиялық тазалықты қамтамасыз ету мәселелерін 

зерделеу; қолданыстағы технологиялық процестердің техникалық деңгейін 

талдау әдістерін, олардың техникалық шарттар мен стандарттарға сәйкестігін 

айқындау үшін технологиялық жарақтандыру, автоматтандыру және басқару 

құралдарын; автоматтандыру мен басқарудың техникалық және 

бағдарламалық құралдарын игеру. 

Практиканың міндеттері: 

- «Автоматты реттеудің сызықтық және сызықтық емес жүйелерінің 

теориясы», «Басқару объектілерін модельдеу және сәйкестендіру», 

«Ақпаратты жинау және беру негіздері», «Типтік технологиялық процестерді 

автоматтандыру», «PLC бағдарламалық қамтамасыз ету», 

«Микропроцессорлық жүйелер», «Ақпаратты қорғау әдістері», «БЖ-дегi 

компьютерлік желілер», «Жалпы жылу техникасы», «Жылу энергиясы 

өндірісінің технологиялық негіздері», «Есептеу жүйелері мен желілері» 

пәндерін оқу кезінде студенттердің алған теориялық білімдерін бекіту; 

- технологиялық параметрлерді бақылау құралдары мен құрылғыларын 

толық зерттеу; 

- автоматты реттеу жүйелерін зерттеу; 

- «SCADA-жүйелерін құру негіздері», «Бағдарламалық қамтамасыз ету 

инженериясының негіздері», «БЖ сенімділігінің негіздері», «Автоматтандыру 

жүйелерін жобалау», «Өндірістік процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері», «Жылу энергетикасы және БЖ объектілерін 

диагностикалау негіздері», «Жылу техникалық жабдықты қорғау әдістері мен 

құралдары», «Типтік жобалық шешімдер», «ЖЭС объектілерін 

автоматтандыру» пәндерін оқуға дайындау;  

- «Автоматтандырылған жүйелерді жобалау», «Технологиялық 

процесстерді автоматтандыру» бойынша курстық жобалар үшін материалдар 

жинау; 

- диплом жобасының тақырыбын таңдау мен негіздеуге және 

мемлекеттік емтихан тапсыруға алдын-ала дайындық үшін материалдар 

жинау. 

Қойылған міндеттерге жету үшін зерттеу қажет: 

а) технологиялық цикл және цехтың немесе учаскенің негізгі 

технологиялық жабдығы; 

б) пайдаланылатын БӨА және автоматтандыру құралдарына 

техникалық құжаттама; 

в) қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулықтар мен талаптар; 

г) экономика және өндірісті ұйымдастыру жөніндегі материалдар. 

Практика 1-ші өндірістік практика сияқты сол кәсіпорында және сол 
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бөлімшеде болғаны жөн, содан кейін студент нақты технологиялық процесті 

және оның жұмысын қамтамасыз ететін техникалық құралдарды нақты және 

толық зерттеуге мүмкіндік алады. Бұл ретте практика орнын таңдау кезіндегі 

барлық өзгерістер кафедра басшысымен келісіледі. 

Практикадан өту үшін цехті таңдағанда, болашақта екі студенттің 

дипломдық жобаның тақырыбы бірдей бола алмайтындығын ескеру қажет. 

Егер бірдей технологиялық аппараттары жоқ әртүрлі сатылар немесе 

учаскелер жобаланса, диплом тақырыбын бір цехтан таңдауға рұқсат етіледі. 

 

4.2. Әдістемелік нұсқаулар мен мазмұны 

Практика барысында өндіріс технологиясын, аппараттарда болатын 

физика-химиялық процестерді толық зерттеу қажет. Технологиялық процестің 

мәні оның жүрісінің соңғы нәтижелеріне әсер ететін режимдік параметрлерін 

анықтауға, шикізат пен энергияны тұтынудың қолданыстағы нормаларымен, 

олардың жоғалу көздерімен танысуға; негізгі бұзылулар мен басқару 

әсерлерін, сондай-ақ өнімнің сапасына байланысты айнымалыларды 

анықтауға ерекше назар аудару керек. Осы факторларды талдау ыңғайлы 

басқару есептерін құруға және шешуге негіз бола алады. 

Бұл міндеттерді шешу технологиялық процестің өнімділігін арттыруға, 

шикізат пен энергия шығынын азайтуға, өнім сапасын арттыруға, қоршаған 

ортаның ластануын азайтуға бағытталуы керек. 

Мұндай зерттеулердің мүмкін бағыттары: 

а) зертханалық талдауды бірқатар технологиялық айнымалыларды 

автоматты бақылаумен ауыстыру қажеттілігін негіздеңіз. Осы мақсаттар үшін 

қолданылатын техникалық құралдарды таңдауды белгілеңіз; 

б) дәлдікті арттыру мақсатында қолданыстағы датчиктердің, аспаптар 

мен реттегіштердің техникалық сипаттамаларын жақсарту мүмкіндіктерін 

бағалау және мүмкін болатын жетілдіру бойынша практикалық ұсынымдар 

беру; 

в) мінсіз басқару жүйесін құру мүмкіндігін зерттеңіз. Идеал 

критерийлерін, басқару айнымалыларын таңдаңыз, шектеулер қойыңыз. 

Автоматтандыру әдісін тікелей технологиялық процесте немесе 

математикалық модель бойынша белгілеңіз (әдебиет пен ғылыми есептерді 

қолдана отырып үлгіні таңдаңыз); 

г) қолданыстағы жергілікті реттеу жүйелерінің жұмыс сапасын арттыру 

мүмкіндігін зерттеу. Микропроцессорлық техника базасында каскадты және 

аралас сұлбаларды, тікелей цифрлық басқару жүйелерін қолданудың 

орындылығын қарастыру. 

д) ТП АБЖ ақпараттық ішкі жүйесін құру мүмкіндігін зерттеу. Оның 

функцияларын тұжырымдау, ТП барысы туралы қосымша ақпарат алу 

мүмкіндігін бағалау, сигналдарды өңдеудің қажетті алгоритмдерін белгілеу. 

Академияның практика жетекшісімен келісе отырып, студент 

практикадан өтетін өндіріске қатысты басқа тақырыпты таңдай алады. Зерттеу 

үшін дипломдық жобаның ажырамас бөлігі бола алатын теориялық және 

эксперименттік материал жиналуы керек. Таңдалған тақырыптардың бірінде 
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жұмыс істеу нәтижесінде студент қолданыстағы автоматты басқару және 

басқару жүйесін жетілдіру бойынша ұсыныстар беруі керек. 

Бақылау және басқару жүйесін іске асыратын техникалық құралдарды 

зерттеу кезінде осы жүйенің контурына кіретін барлық құралдармен және 

құрылғылармен танысу қажет. Бұл ретте пайдаланылатын бастапқы өлшеу 

түрлендіргіштерінің (датчиктердің) және сигналдардың аралық 

түрлендіргіштерінің, сынамалар алу құрылғыларының, газды талдауға 

дайындау құрылғыларының, қайталама аспаптардың, реттегіштердің, 

атқарушы механизмдер мен реттеуші органдардың типтеріне назар аудару 

керек; технологиялық жабдықтар мен басқару қалқандарында аспаптар мен 

құрылғыларды монтаждау тәсілдерін технологиялық орта мен қоршаған 

атмосфера тарапынан бақылау және басқару құралдарын қорғау тәсілдерін 

зерттеу қажет. Орталық басқару пультінің (ОБП) дизайнына; импульсті 

жолдар мен кабельдерді төсеу тәсілдеріне; пайдаланылатын қалқандар мен 

пульттердің түрлерін және оларды ОБП-де орналастыру тәсілдерін зерттеу; 

автоматика құралдарының орналасу принциптеріне; электр тогымен және 

сығылған ауамен автоматика құралдарын қоректендіру әдістеріне назар 

аудару керек. 

Практика барысында қолданыстағы сигнал беру және құлыптау жүйесін 

және осы мақсатта қолданылатын техникалық құралдарды, релелік 

қалқандардың орналасуын зерттеу керек. 

Микропроцессорлық техника қолданылатын жүйеге ерекше назар 

аудару керек. Егер цехта ТПАБЖ болса, оған жүктелген функциялармен және 

бағдарламалық жасақтамамен танысу керек, ТПАБЖ құрамына кіретін 

құралдар жиынтығын, оларды орналастыру және орнату әдістерін, басқару 

объектісімен байланысты зерттеу керек. 

Технологиялық регламентте және техникалық құжаттамада 

технологиялық режим нормаларына қатысты толық емес ақпарат жиі 

келтіріледі. Осыған байланысты параметрлердің жетіспейтін мәндерін тікелей 

операторлық үй-жайда анықтау жолымен (мәндер қалқан аспаптарының 

жанындағы тақтайшаларда көрсетілген) немесе қондырғының қызмет 

көрсететін технологиялық персоналының мәндерін анықтау жолымен 

неғұрлым толық ақпаратты жинауды жүзеге асыру қажет. 

Практика барысында «тар орындар» деп аталатын жерлерді анықтау өте 

маңызды, яғни қызметкерлердің пікірі бойынша немесе сіздің жеке сеніміңіз 

бойынша бақылаудың немесе реттеудің жаңа тізбектерін енгізу, бір тізбекті 

реттеу жүйелерін көп тізбектелген жүйелермен ауыстыру және т. б. қажет 

болатын жерлер.  

АТП курстық жобасының, сондай-ақ дипломдық жобаның бөлімдерінің 

бірі - автоматты басқару жүйесін есептеу. Сондықтан автоматтандыру 

схемасынан осындай басқару тізбегін таңдап, толық зерттеу қажет. 

Зерттеулерге мыналар кіруі тиіс: негізгі және қосалқы арна бойынша 

объектінің даму қисықтарын алу (бұл мәселені шешуде объектілердің 

динамикасын білетін оператор-технологтар көмек көрсете алады), каскадты 

жүйенің құрылымдық және принциптік сұлбасы, контурға кіретін 
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аспаптардың сипаттамасы. Егер зерттелетін учаскеде каскадты АРЖ болмаса, 

онда практикант бір контурлы АРЖ-ны зерттеп, каскадты АРЖ-ны басқару 

жүйесіне енгізудің ықтимал нұсқасын ұсынуы тиіс. 

Технологиялық процеcті және басқару жүйесін зерттеумен қатар, 

еңбекті қорғау мен қауіпсіздік техникасын ұйымдастыру мәселелерін 

қарастыру қажет. Бұл бөлімде адам ағзасына және қоршаған ортаға теріс әсер 

ететін барлық факторларды зерттеу маңызды. Осындай факторларды 

анықтағаннан кейін олардың адам ағзасына әсерін болдырмас үшін бөлімшеде 

өткізілетін қауіпсіздік шараларын тізімдеу қажет. Мұнда өнеркәсіптік 

экология мәселелері қарастырылады. 

 

4.3. Есеп беруге қойылатын талаптар 

Өндірістік практикада жиналған материалдың көлемі дипломдық 

жобаны орындау кезінде кейіннен пайдалануға бағытталуы керек, яғни 

автоматтандыру сұлбасында шамамен 80-120 сыртқы позиция болуы керек. 

Барлық материалдар студентте жоба түрінде қалуы керек. Тәжірибе туралы 

есеп беру үшін жиналған материалдан 30-40 параметрлердің бір бөлігін бөліп 

алып, осы сайтқа қатысты қажетті деректерді дұрыс рәсімдеу жеткілікті. 

Өндірістік практика туралы есеп бұрынғыға ұқсас жасалады, студенттің 

жұмысын көрсетеді және келесі бөлімдерден тұрады: 

1) практика кезінде қойылатын мақсаттар және міндеттер 

анықталатын кіріспе; 

2) практика өткен цехтың қысқаша сипаттамасы, оның құрылу 

тарихы, шығарылатын өнімнің номенклатурасы; 

3) технологиялық режим нормаларының кестелерімен және басқару, 

сигнал беру және блоктау жүйелерімен сүйемелденетін таңдалған учаске үшін 

технологиялық процестің сипаттамасы; 

4) автоматтандыру объектісі ретінде технологиялық процессті 

талдау нәтижелері, қолданыстағы автоматтандыру құралдарының 

сипаттамасы мен бақылау және реттеу жүйесін жетілдіру жөніндегі 

ұсыныстар; 

5) таңдап алынған реттеу жүйесін зерттеу нәтижелері: негізгі және 

қосалқы арна бойынша объектінің даму қисықтары, реттеу контурының 

құрылымдық және принциптік схемасы, контурға кіретін аспаптардың 

сипаттамасы (реттегіштердің құрылғысы мен жұмыс істеуіне ерекше назар 

аудару); 

6) өндірістік қауіпті және зиянды факторлардың сипаттамасы мен 

талдауын, өндірістің өрт және жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуді, 

персоналды қорғау құралдарын және т.б. қамтитын еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы бойынша материалдар. Мұнда жарықтандыруды 

есептеу үшін қажетті геометриялық өлшемдерді, жабдықтың орналасу 

жоспарын, эвакуациялау жоспарын көрсете отырып, оператор бөлмесінің 

жоспарының графикалық бейнесін келтіру қажет; 

7) өнімнің сипаттамасы, цехтың негізгі технологиялық 

персоналының штаттық кестесі; 
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8) автоматтандыру құралдарына арналған спецификация (толтыру 

үлгісі мен нысанын Д қосымшасынан қараңыз); 

9) практикадан өту нәтижелері Көрсетілетін және қорытынды 

шығарылатын қорытынды; 

10) таңдалған технологиялық процессті автоматтандыру сұлбасын 

қамтитын графикалық бөлім. Автоматтандыру құралдары МЕМСТ 21.404-85 

сәйкес бейнеленуі тиіс. 

 

5. Диплом алдындағы практика 

5.1. Практиканың мақсаттары мен міндеттері 

Диплом алдындағы практика оқу циклінің теориялық оқуының барлық 

түрлері аяқталғаннан кейін жүргізіледі және студентті дипломдық жобаны 

(жұмысты) орындауға және қорғауға дайындаудың соңғы кезеңі болып 

табылады. 

Практиканың мақсаты - дипломдық жобаның (жұмыстың) тақырыбы 

бойынша қажетті материалдар мен құжаттаманы зерттеу және іріктеу, 

кәсіпорынның конструкторлық, технологиялық және зерттеу әзірлемелеріне 

қатысу; кәсіпорынның және оның жекелеген бөлімшелерінің өндірістік 

қызметімен танысу арқылы студентті бітіру біліктілік жұмысына дайындау. 

Практиканың міндеттері: 

- оқытудың толық теориялық курсы нәтижесінде студенттердің алған 

білімдерін бекіту; 

- дипломдық жобаны (жұмысты) орындауға дайындау үшін материалдар 

жинау; 

- дипломдық жоба (жұмыс) тақырыбын түпкілікті қалыптастыру. 

 Диплом алдындағы практикаға қойылатын талаптар мен 

тапсырмалардың толық сипаттамасы «Автоматтандыру және басқару» 

мамандығының студенттері үшін диплом алдындағы практиканы орындау 

жөніндегі әдістемелік нұсқауда келтірілген. 

 

5.2. Әдістемелік нұсқаулар мен мазмұны 

Диплом алдындағы практика алдыңғы өндірістің логикалық жалғасы 

болып табылады және әдетте сол өндірісте жүзеге асырылады. Бұл бұрын 

жиналған материалдарды жаңа мәліметтермен толықтыра отырып 

пайдалануға мүмкіндік береді. Егер диплом алдындағы практика басқа 

кәсіпорында жүргізілсе, материалды жинау кезінде алдыңғы екі практика үшін 

әдістемелік нұсқауларды басшылыққа алу керек. 

Тәжірибенің ұзақтығы 3 аптаға дейін. 

Дипломдық жоба тақырыбы мен тапсырманы студентке практикаға 

шығар алдында кафедра жетекшісі береді. Практика жетекшісі - дипломдық 

жобаның жетекшісі. 

Дипломдық жобаның тақырыбы институт бұйрығымен бекітіледі. 

Кәсіпорынның практика жетекшісі дипломдық жобаның тақырыбына сәйкес 

студенттің практикадан өту орнын анықтайды. 
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5.3. Есеп беруге қойылатын талаптар 

Практика туралы есеп беруде келесі материалдар болуы керек: 

1) дипломдық жобаға (жұмысқа) кіріспе; 

2) дипломдық жоба (жұмыс) көлемінде технологиялық процестің 

сипаттамасы); 

3) ұсынылатын бағдарламалық-техникалық құралдар мен 

микропроцессорлық техника базасында бақылау, басқару және реттеу жүйесін 

таңдауды негіздеу; 

4) ұсынылатын бағдарламалық-техникалық құралдар мен 

микропроцессорлық техника базасында бақылаудың, басқарудың және 

реттеудің таңдап алынған жүйесінің қысқаша сипаттамасы; 

5) бақылау, басқару және реттеу жүйесінің параметрлерін және оның 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеуге арналған бастапқы 

деректер; 

6) еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша материалдар. 
 

Есеп беру өндірістік практикалардың сипаттамасында жоғарыда 

баяндалған мәтіндік құжаттарға қойылатын талаптарға сәйкес ресімделеді. 
 

ДОТ(ҚББТ) қолданумен кәсіптік практика  

6.1 Халықтың ауруларының алдын алу мен емдеуді қамтитын 

әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде 

санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-

шаралар практиканы өткізу қашықтықтан форматта жүзеге асырылады. 

6.2 Білім алушы тұрғылықты аймағында практикадан өтеді. Білім алушы 

практикадан өтуге электрондық түрде үш жақты шартты немесе практикаға 

растау-электрондық хатты практика жетекшісінің электрондық поштасына 

ұсынады. 

6.3 Кәсіпорын бас тартқан жағдайда – 5.1 т. байланысты практикадан 

өтуге практика базасы. Осы Ереже, тәжірибе университеттің кафедраларында 

және ғылыми зертханаларында қашықтықтан ұйымдастырылады. 

6.4 Дистанциялық практикалар құрамына зерттеу зертханалары (ТНИЛ, 

УИЛ және т. б.) мен АД проректоры кіретін институт директорлары 

арасындағы шарттар негізінде жүргізілуі мүмкін. 

6.5 Академиялық еркіндік шеңберінде кәсіби практикаларды өткізу 

форматы қашықтықтан немесе аралас болуы мүмкін. 

6.6 Практика бойынша тапсырмалар келесі түрде беріледі: 

6.6.1 Мәтіндік сұрақтар; 

6.6.2 Жұмыстың сипаттамасы 

6.7 Практика жетекшісінің білім алушылармен байланысуы үшін 

университет ұсынған түрлі платформалар (Microsoft Teams, Google Meet, 

Zoom, WhatsApp, Viber, Skype, корпоративтік пошта) қолданылады. Практика 

жетекшісі топ құрады (қауымдастық, чат және т.б.). Сандық ортаны таңдау 

практика жетекшісінде қалады. 

6.8 Практика бойынша күнделік білім алушыларға электронды түрде 
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жіберіледі және электронды немесе қолжазба түрінде толтырылады. 

6.9 Студенттер оқытушылардың сандық көмекшілері ретінде әрекет ете 

алады. Сабақтарды өткізуді сүйемелдеу, бейне-дәрістер түсіру, зертханалық 

жұмыстар, зертханалық жұмыстарға қатысу және т. б. бұл жұмыс өндірістік 

ретінде ескерілуі мүмкін. 

6.10 Қашықтықтан оқыту жағдайында кәсіптік практика бойынша есеп 

беру ережесі. 

6.10.1 Практика бойынша есеп беруді қорғау комиссия алдында онлайн 

режимде жүзеге асырылады. 

6.10.2 Комиссияны кафедра меңгерушісі құрады. 

6.10.3 Практиканың соңғы күні - есеп беру күні. Қашықтықтан есеп 

берудің мазмұны мен нысанын басшы өзі айқындайды.  

6.10.4 Электрондық толтырылған күнделік файл түрінде, Word, PDF, 

фото форматында тапсырылады. 

6.10.5 Практика туралы есеп беру басшыға алдын-ала файл түрінде, 

Word, PDF, фото форматында жіберіледі. 

6.10.6 Университет пен білім алушы тарапынан ДОТ(ҚББТ) қолдана 

отырып, білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылардың практикасы 

бойынша есеп беруді қорғау рәсімін ұйымдастыру кезінде білім алушының 

жеке басын бірегей сәйкестендіруге және берілетін ақпаратты рұқсатсыз қол 

жеткізуден қорғауды қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін барлық қажетті 

шаралар қамтамасыз етілуі тиіс. 

6.10.7 Жабдық мыналарды қамтамасыз етуі керек: 

- білім алушыны визуалды сәйкестендіру - прокторинг (жеке басын 

куәландыратын құжатты көрсету арқылы жүргізіледі); 

- оқытушының және комиссия басшысының немесе мүшелерінің бір-

бірін көру және есту мүмкіндігі (видеокамераның, микрофондардың және 

аудиоколонкалардың көмегімен қамтамасыз етіледі). 

Қысқартылған сөздер тізімі 

ЭТН – Электротехниканың теориялық негіздері 

БӨА – Бақылау-өлшеу аспаптары 

БӨАжА – Бақылау-өлшеу аспаптары және автоматика 

АРЖ – Автоматты реттеу жүйелері 

БЖ – Басқару жүйелері 

ЖЭС – Жылу электр станциясы 

ТП АБЖ – Технологиялық процесстермен автоматтандырылған басқару 

жүйесі 

ТП – Технологиялық процесс 

ОБП – Орталық басқару пульті 

АТП – Автоматтандырылған технологиялық просцесс 

МЕМСТ – Мемлекеттік стандарт 

ҚББТ – Қашықтықтан білім беру технологиялары 

SCADA – Supervisory control and data acquisition 
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А қосымшасы 
 

Титулдық бетті ресімдеу 

 

 

Коммерциялық емес акционерлік қоғам 

«АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы 

 

 

 

 

 

 

ЕСЕП БЕРУ 

оқу (өндірістік) практикасы бойынша 

 

 

 

тақырыбы:  
 

 

 

 

 

Нұсқа  

Мамандығы ______________________________________________ 

Орындаған _________________________________ Тобы _________ 

(Т.А.Ә.) 

Жетекшісі __________________________________________________ 

(ғылыми дәрежесі, лауазымы, Т.А.Ә.) 

____________________________ «______» ________________20___ ж. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы, 20__ 
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Б қосымшасы 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

 

 

Коммерциялық емес акционерлік қоғам 

«Алматы энергетика және байланыс университеті» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Ү Н Д Е Л І К 

 

практика бойынша білім алушының 

        Тегі ______________ 

        Аты __________________ 

        Әкесінің аты _______________ 

        Факультет ______________________________________ 

        Мамандығы __________________________________ 

        Курс _____ 

        Тобы __________________ 
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ЖОЛДАУ 

 

  Практикаға 

білім алушы _______________________________________________________ 

(тегі, аты, әкесінің аты) 

 

тобы.  

_______________________________________________________________ 

(кәсіпорынның атауы) 

______ апта мерзімге   ______- дан   ______-ға дейін   20____ж. жіберіледі 

 

 

АЭжБУ бұйрығы № _________    «_____» _________  20____ж. бастап 

 

 

Факультет деканы _____________________________________________ 

            мөрі                                   Т.А.Ә.       қолы                                                   

 

Кәсіпорынның 

   практика жетекшісі __________________________________________ 

                               лауазымы, Т.А.Ә. 

 

 

 

Кәсіпорынға келді                        «_____» _________ 20___ж. 

            мөр 

 

        

Жауапты тұлғаның қолы     ______________________________________ 

 

 

Кәсіпорыннан кетті                     «_____» _________ 20___ж. 

            мөр 

 

 

Жауапты тұлғаның қолы      _______________________________________ 
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         Алматы энергетика және байланыс университеті кәсіпорын 

басшылығынан білім алушыны кәсіпорыннан бөлінген практика 

жетекшісіне бекітуді сұрайды, ол жалпы басшылықты жүзеге асырады: 

     - цехта, бөлімде, зертханада және т. б. білім алушылардың практика 

жетекшілері ретінде тәжірибелі мамандарды таңдайды; 

    - ЖОО-дан практика жетекшісімен бірлесіп практикадан өту 

бағдарламасы мен кестесіне сәйкес білім алушылар практикасының 

ұйымдастырылуын ұйымдастырады және бақылайды; 

      - еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамалардың 

сапалы өткізілуін бақылауды жүзеге асырады; 

     - ЖОО-ның практика жетекшісімен бірлесіп дәрістер мен баяндамалар 

оқуды, өндірістің жетекші қызметкерлері мен жаңашылдарының 

семинарлар мен консультациялар өткізуін, сондай-ақ кәсіпорын ішінде және 

басқа да объектілерге экскурсиялар ұйымдастырады; 

      - практиканттардың өндірістік тәртіпті сақтауын бақылайды және білім 

алушылардың тәртіпті бұзуының барлық жағдайлары және оларға 

қолданылған жазалар туралы ЖОО-ға хабарлайды;    

       - практика аяқталған соң білім алушының күнделігін және есеп беруін 

қарап шығады, өз ескертулерін енгізеді (визамен) және білім алушының 

практикадағы жұмысы туралы пікір қалдырады;  

      - білім алушының жұмысына жазбаша сипаттама береді 

практикада (тиісті қолтаңбамен және мөрмен, практика күнделігінің 8-беті) 

және білім алушының практикадан іс-сапарға жіберілген күнін, егер 

дәлелсіз себептер болса, онда өткізіп алған күндер санын көрсете отырып 

белгілейді; 

     -  100 балдық шкала бойынша білім алушының практикадағы жұмысы 

үшін баға қояды: 

 1) 0-ден 49 %-ға дейін - қанағаттанарлықсыз; 

 2) 50-ден 74 %-ға дейін - қанағаттанарлық; 

 3) 75-тен 89 %-ға дейін - жақсы; 

 4) 90-нан 100 %-ға дейін - өте жақсы.  
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Н Ұ С Қ А У Л Ы Қ 

кәсіптік практикадан өтетін білім алушылар үшін 

 

      1. Білім алушылардың кәсіптік практикасы оқу процесінің маңызды бөлігі 

болып табылады, теориялық білімді бекіту және тереңдету, оқытылатын 

мамандық бойынша практикалық білім мен жұмыс дағдыларын алу 

мақсаттарына қызмет етеді. 

 Кәсіптік практикадан өту оқу жоспарының теориялық пәндерінен 

өтумен қатар міндетті болып табылады. 

      2. Кәсіптік практикадан өтуге оқу жоспарын толық орындаған білім 

алушылар жіберіледі. 

      3. Практикаға барар алдында білім алушы бітіруші кафедрадан: а) 

бағдарламаны; б) жеке тапсырманы; в) практикаға толтырылған жолдамасы 

бар кәсіптік практика күнделігін алуға міндетті. 

      4. Практикаға жақсы дайындық мақсатында білім алушы алдағы 

жұмыстардың бағдарламасымен және мазмұнымен танысып, ұсынылған 

анықтамалық және басшылық әдебиеттерді жинап, зерттеуі, университет 

тарапынан практика жетекшісінен жұмысты ұйымдастыру және оның 

әдістемесі бойынша қажетті кеңестер алуы тиіс. 

      5. Кәсіптік практика күнделігін білім алушының өзі толтырады. 

Орындалған жұмыстар мен өткізілген экскурсиялар туралы жазба 

қажеттілігіне қарай, бірақ аптасына кемінде бір рет жүргізіледі және 

кәсіпорынның практика жетекшісінің қолымен расталады. Практика 

аяқталғаннан кейін білім алушы өндірістен мінездеме алуға міндетті. 

      6. Практика бойынша есеп беру білім алушыға оның бағдарламасына және 

практика жетекшісінің өндірістен қосымша нұсқауларына сәйкес жасалады. 

      7. Есеп беруде келесі сұрақтар көрсетіледі: 

      а) практика базасы, практика тәртібі мен мерзімі туралы жалпы 

мәліметтер; 

      б) жұмыстың мақсаттары мен міндеттері; 

      в) жұмыстарды (зерттеулерді) жүргізу әдістері; 

      г) жеке тапсырманың мазмұны мен орындалуы туралы қысқаша, жеке 

мәселелер бойынша жалпылау және талдау. 

          ЕСКЕРТУ. Есеп қажеттілігіне қарай суреттермен, сұлбалармен, 

сызбалармен, фотосуреттермен және т. б. суреттеледі. 

      8. Білім алушы жеке тапсырма бойынша есеп беруді тапсырма тақырыбына 

сәйкес, практика жетекшісінің нұсқауы бойынша жасайды, ресімдейді және 

практика бойынша жалпы есепке енгізіледі. 

 9.  Практика аяқталғаннан кейін білім алушы кафедраға тапсыруы тиіс:                 

       а) ресімделген күнделік; 

       б) практика бойынша есеп беру. 

     10.  Практика бойынша есеп беруді білім алушы практика өткізілген курсты 

жүргізетін профессордың (доценттің) басшылығымен құрамында 2-3 адам 

болатын кафедра арнайы ұйымдастыратын комиссияның алдында балдық-

рейтингтік әріптік жүйе бойынша бағалаумен қорғайды. 
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11. Қанағаттанарлықсыз баға алу немесе ұсынбау 

есепке алу практикадан қайта өтуге әкеп соғады, ал практикаға адал емес 

көзқарас, тәртіпті бұзу немесе сынақ барысында практика бағдарламасы 

бойынша толық дайын еместігі анықталған жағдайда білім алушы қайтадан бір 

жылға қалдырылады. 

      Практикадан қайта өту мерзімі мен шарттарын әрбір жеке жағдайда 

факультет деканы белгілейді. 

  12. Білім алушылардың практикадан өту нәтижелерін бағалау теориялық 

курстар бойынша емтихан бағаларымен қатар стипендия тағайындау туралы 

мәселені қарау кезінде ескеріледі. 

Ағымдағы семестрдің практикасы оқу жоспарына сәйкес емтихан сессиясын 

өткізу мерзімінен кейін аяқталған жағдайда, осы практика бойынша баға 

келесі семестрдің емтихан сессиясы кезінде алынған бағалармен бірге 

ескеріледі. 
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КӘСІПТІК ПРАКТИКА 

 

Жұмыстарды 

орындау күні 

Орындалған жұмыстардың қысқаша 

мазмұны 

Кәсіпорынның 

практика 

жетекшісінің 

қолы 
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Теориялық білімнің,  

ғылыми-зерттеу жұмыстарының,  

өндірісті жоспарлау,  

ұйымдастыру және экономиканы зерттеу жөніндегі мәселелердің мазмұны 

 

Күні Ғылыми тақырыптың атауы Практика жетекшісінің 

ескертулері 

   

   

   

   

   

 

 

Практика бойынша жеке тапсырма 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Университеттің                     ____________________________ 

практика жетекшісі                                    қолы, Т.А.Ә. 
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Практикант пайдаланған әдебиеттер,  

анықтамалықтар, нұсқаулықтар және т.б. тізімі 

 

Құжаттаманың атауы, авторы, шыққан жылы Қандай мәселелер 

бойынша 

  

  

  

  

  

 

Практикадан өту уақытында біліктілік беру 

 

Қандай мамандық бойынша оқыды_______________________________ 

Оқудың басталу және аяқталу уақыты 

_____________________________ 

Комиссияның бағасы: 

                   теориялық оқыту бойынша _______________________________ 

                   кәсіптік оқыту бойынша __________________________________ 

 

Біліктілік пен разряд беру туралы комиссияның қорытындысы ______ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

  мемлекеттік емтихан тапсырғаны туралы берілген куәліктің 

№_____________ 

  ҚТ бойынша берілген куәліктің № __________________________________ 

 

Кәсіпорыннан практика жетекшісі _______________________________ 

 

Кәсіпорынның практика жетекшісінің білім алушының жұмысы туралы 

ескертулері мен жалпы қорытындысы_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

Кәсіпорындағы білім алушының жұмысын 

бағалау_________________________________________________________ 

                                    (100 балдық шкала бойынша) 

Кәсіпорынның практика жетекшісінің 

қолы_______________________________ 

 

Кәсіпорынның мөр орны 

 

 

Есеп беруді қорғау нәтижелері  

(есептің мазмұны мен ресімделуі бойынша ескертулер) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

 

Білім алушының есеп беруінің бағасы__________________________________ 

                                                                         (100 балдық шкала бойынша) 

 

Практика бойынша сынақ бағасы кәсіпорынның (қорытынды бағаның 

40%) және университеттің (қорытынды бағаның 60%) практика 

жетекшілерінің бағаларын ескере отырып қойылады 

Практика бойынша қорытынды бағасы 

_______________________________ 

                       (балдық-рейтингтік жүйеде) 

         

Кафедраның практика жетекшісінің қолы 

_____________________________ 

«____»_____________  20 __ ж. 
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В қосымшасы 

МЕМСТ 21.404-85 бойынша автоматтандыру құралдары мен 

құралдарының негізгі шартты белгілері ГОСТ 21.208-2013 [2]  

     В.2 кесте 

Атауы Белгісі 

Бастапқы өлшеу түрлендіргіші (датчик), орналасқан 

жері бойынша орнатылатын аспап: 

- негізгі белгілеу; 

- рұқсат етілген белгі. 

 
 

Қалқанға немесе қалқан артында орнатылатын аспап: 

- негізгі белгілеу; 

- рұқсат етілген белгі. 

 

Атқарушы механизм. Жалпы белгілеу. (Қуат беруді 

немесе Басқару сигналын тоқтатқан кезде реттеуші 

органның ережесі регламенттелмейді) 

 

Қуат беруді немесе Басқару сигналын тоқтатқан кезде 

реттеуші органды жабатын атқарушы тетік (қалыпты 

жабық) 
 

Қуат беруді немесе Басқару сигналын тоқтатқан кезде 

реттеуші органды ашатын атқарушы тетік (қалыпты 

ашық) 

  

Реттеуші орган 

 

Байланыс желісі 

 

Байланыс желілерінің бір-біріне қосылмай қиылысуы 

 

Байланыс желілерінің өзара қосылуымен қиылысуы 

 

Аппараттағы таңдау құрылғысының нақты орналасуы 
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МЕМСТ 21.208-2013 [2] бойынша өлшеу құралдарының өлшенетін шамалары 

мен функционалдық белгілерінің әріптік шартты белгілері 

В.3 кесте 
Мағынасы Өлшенетін шама Құрылғы орындайтын функциялар 

Бірінші 

әріптің 

негізгі 

белгісі 

Бірінші 

әріптің 

мақсатын 

нақтылайтын 

қосымша 

тағайындау 

Ақпаратты 

көрсету 

Шығыс 

сигналын 

қалыптастыру 

Қосымша 

тағайындау 

1 2 3 4 5 6 

A 

B 

 

C 

D 

 

 

E 

 

 

F 

 

G 

 

 

H 

 

 

I 

 

 

J 

 

 

K 

 

- 

Жалынның 

болуы 

 

- 

 

Тығыздық 

 

Кез келген 

электр 

шамасы 

 

Шығыны 

 

Өлшем, 

ереже, 

ауыстыру 

 

 

Қолмен әсер 

ету 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Уақыт, 

уақытша  

бағдарлама 

- 

- 

 

- 

Айырмасы, 

төмендеу 

 

 

- 

 

 

 

Қатынасы, 

үлесі, бөлшек 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

Көрсеткіш 

автоматты 

ауысу, жүгіріс 

 

 

- 

Дабыл 

- 

 

- 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Көрсеткіші 

 

 

 

- 

 

 

 

Басқару 

станциясы 

- 

- 

 

Реттеу, басқару 

- 

 

 

Сезімтал элемент 

(бастапқы 

түрлендіру) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Өлшенетін 

шаманың 

жоғарғы шегі 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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3 кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 6 

L 

 

M 

N 

O 

 

P 

 

 

Q 

 

 

R 

 

S 

 

 

T 

 

 

U 

 

 

 

V 

 

W 

 

Y 

Деңгейі 

 

Ылғалдылық 

 

- 

- 

 

Қысым, вакуум 

 

 

Сапаны, 

құрамды, 

концентрацияны 

сипаттайтын 

шама және т. б. 

 

Радиоактивтілік 

 

 

Жылдамдық, 

жиілік 

 

 

Температура 

 

 

Бірнеше бір-

біріне 

ұқсамайтын 

өлшенген 

мәндер 

 

 

Тұтқырлық 

 

 

 

Массасы 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

Біріктіру, 

уақыт 

бойынша 

жинақтау 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Тіркеу 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Түрлендіру; 

есептеу 

функциялары 

- 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

Өлшенетін 

шаманың 

төменгі шегі 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

Қосу, өшіру, 

ауыстыру, 

құлыптау  

 

Қашықтан 

беру (аралық 

түрлендіру) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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Автоматтандырудың негізгі құралдарының шартты белгілері 

В.4 кесте 
Белгісі Атауы 

 

Орны бойынша орнатылған бастапқы өлшеу түрлендіргіші: 

кедергі термометрі, термопара және т. б. 

 

Температураны өлшейтін құрал, индикатор, жергілікті орнатылған: 

кеңейту термометрі және т.б. 

 

 

Жұмыс орнында орнатылған көрсеткіштерді қашықтықтан жіберу 

арқылы температураны өлшеуге арналған құрылғы: бірыңғай 

шығыс сигналы бар термопара және т.б. 

 

Қалқанға немесе қалқанның артына орнатылған қалыпты 

түрлендіргіш. 

 

Тақтаға немесе тақтайшаға орнатылған электропневматикалық 

түрлендіргіш. 

 

Қалқанға орнатылған көрсету температура сенсорымен жұмыс 

істеуге арналған екінші ретті құрылғы: милливольтметр, 

логометрлер және т.б. 

 

Панельде орнатылған индикаторлық, жазулы температура 

сенсорымен жұмыс істеуге арналған бір нүктелі екінші құрылғы: 

автоматты потенциометр, көпірлер және т.б. 

 

Қалқанға орнатылған жазбаны көрсететін температура 

сенсорларымен жұмыс істеуге арналған көп нүктелі екінші ретті 

құрылғы: автоматты потенциометр, көпір және т.б. 

 

Қысым датчигі, орнында орнатылған: манометр. 

 

Жергілікті немесе тарату қалқанында орнатылған индикаторлық, 

сигналдық қысымды өлшейтін құрылғы: электр контактілі 

манометр, мембраналық сигналдық құрылғы және т.б. 

 

Көрсеткіштерді қашықтан жіберумен жұмыс орнындағы манометр. 

 

Көрсеткіштерді қашықтықтан бере отырып, орын бойынша 

орнатылған қысым айырмасын өлшеуге арналған аспап. 

 

Қалқанға орнатылған, көрсететін, тіркейтін қысым датчигімен 

жұмыс істеуге арналған бір нүктелі екінші реттік аспап. 

 

Жерге орнатылған көрсеткіштерді қашықтықтан беру деңгейін 

өлшеуге арналған аспап: буйкалық, радарлық, ультрадыбыстық, 

гидростатикалық деңгей өлшегіш және т. б. 

 

Орналасқан жері бойынша орнатылған деңгейді өлшеуге арналған 

аспап:көрсеткіш шыны және т. б. 
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4 кестенің жалғасы 

 

Орынға орнатылған бастапқы деңгей түрлендіргіші: сыйымдылық 

деңгей өлшегішінің сенсоры және т. б. 

 

Қалқанға орнатылған, көрсететін, тіркейтін деңгей датчигімен 

жұмыс істеуге арналған бір нүктелі екінші реттік аспап. 

 

Орынға орнатылған бірінше ретті шығын түрлендіргіші: 

диафрагма, саптама және т. б. 

 

Орнында орнатылған шығынды өлшеуге арналған құрылғы: шыны 

ротаметр, есептегіш және т. б. 

 

Жұмыс орнында орнатылған көрсеткіштерді қашықтан жіберу 

арқылы шығынды өлшеуге арналған құрылғы: дифференциалды 

манометр, ротаметр және т.б. 

 

Қалқанға орнатылған, көрсететін, тіркейтін шығын сенсорымен 

жұмыс істеуге арналған бір нүктелі екінші реттік құрылғы. 

 

Қалқанға орнатылған, көрсететін, тіркейтін бірнеше әртекті 

шамаларды (шығын, қысым) тіркеуге арналған екінші аспап. 

 

Қалқанға орнатылған реттеуші құрылғы: қысым, температура 

реттегіші және т. б. 

 

Басқару станциясымен жабдықталған шығынды, деңгейді және т.б. 

тіркеуге және реттеуге арналған жиынтық: екінші ретті аспап және 

«Старт» жүйесінің реттегіші. 

 

Ылғал өлшегіштің бірінші ретті өлшеу түрлендіргіші, орнында 

орнатылған. 

 

Сапаны өлшеуге арналған аспаптың бірінші ретті өлшеу 

түрлендіргіші: рН-метр датчигі, оттегі анализаторы және т. б. 

 

Қалқанға орнатылған екінші реттік құрылғы немесе сапа 

анализаторының түрлендіргіші: сутегі газанализаторында және т. 

б. 

 

Қалқанға орнатылған басқару тізбектерінің қолмен қосқышы. 

 

Орнында орнатылған магниттік жетекші . 
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Г қосымшасы 

Г.5 кесте  

 
1 сурет - Жабдықтың экспликациясын толтыру мысалы 

 

 
2 сурет - Автоматтандыру сұлбасы үшін мөрді толтыру мысалы 
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Д қосымшасы   

 
 

3 сурет - Автоматтандыру сұлбасын орындау мысалы 
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Е қосымшасы 

Автоматтандыру құралдарының сипаттамасы 

 6 кесте 

Бел

г. 

Атауы және техникалық сипаттамасы 

жабдықтар мен материалдар. Өндіруші зауыт. 

Жабдықты

ң түрі, 

маркасы 

Өлш

.бір. 

Са

ны 

1 2 3 4 5 

 К-1 колоннасына суару шығысын реттеу 

(25-30 т / сағ) 

   

1а Камералық диафрагма Dy= 100 мм, Ру=4МПа, Dраст=51,14 мм.  

ААҚ «Теплоприбор»,Рязань қ. 

ДКС-4-100  дана 1 

1б Түрлендіргіш-қысым айырмашылығын өлшеу.Қысымның 

шекті номиналды айырмасы 16 КПа. Шығу сигналы 0,02...0,1 

МПа. 

«Теплоприбор» ААҚ, Рязань қ. 

ДПП-2-11 дана 1 

1в Басқару станциясы бар екінші пневматикалық құрылғы. 0-

100% шкаласы біркелкі емес.  

АОЗТ «ТД» «Тизприбор», Мәскеу қ. 

ФК-0071 дана 1 

1г ПИ-заңы бар пневматикалық реттейтін  құрылғы. 

АОЗТ «ТД»  «Тизприбор», Мәскеу қ. 

ФР-0091 дана 1 

1д Мембраналық атқарушы бар бақылау клапаны Р =4 МПа, 

D,=100 мм. 

«Руст-9» ЗАҚ, Мәскеу қаласы 

РК-4-100 дана 1 

 К-1 бағанының жоғарғы жағының температурасын 

бақылау және сигнал беру 

 (120-140 °c, min 115°C, max 147°C) 

   

2а Түрлендіргіш термоэлектрлік хром-копель. HCX-XK(L). 

Өлшеу диапазоны -40 ... 600 °C.  

Монтаж ұзындығы 400 мм. Қорғаныс арматурасының 

материалы 12X18H10T.  

«Челябі зауыты «Теплоприбор» ААҚ. 

ТХК-0192 дана 1 

2б Диск диаграммасы мен дабыл құрылғысы бар аналогты 

құрылғы. Шкаласы 0-300 °С. 

«Челябі зауыты «Теплоприбор» ААҚ. 

ДИСК-250 дана 1 

 К-1 шикізатының шығынын бақылау (80-90 т / сағ)    

3а Камералық диафрагма үшін Dy = 150 мм, Ру=4мпа, Траст=82,60 

мм.  

«Теплоприбор» ААҚ, Рязань қаласы. 

ДКС-4-150 дана 1 

3б Түрлендіргіш-қысым айырмашылығының өлшеуіші, 

қысымның шекті номиналды айырмашылығы 40 КПа, шығу 

сигналы 0,02...0,1 МПа.  

«Теплоприбор» ААҚ, Рязань қаласы. 

ДПП-2-11 дана 1 

3в Пневматикалық тіркейтін бақылау аспабы.Шкаласы 0-100% 

біркелкі емес.  

«Саран Аспап жасау зауыты» ААҚ 

ПКР.1 дана 1 

 E-1 сыйымдылығындағы деңгейді бақылау және сигнал 

беру (20-80%, max 85%) 

   

4а Пневматикалық деңгей түрлендіргіші. Өлшеу шегі 0-4 м, шығу 

сигналы 0,02...0,1 МПа. Материал буйка ст.12X18H10T.  

«Теплоприбор» ААҚ, Рязань қаласы. 

ПИУП-12 дана 1 

4б Пневматикалық тіркейтін бақылау аспабы.Шкаласы 

0-100%  біркелкі.  

«Саран Аспап жасау зауыты» ААҚ 

ПКР.1 дана 1 
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6 кестенің жалғасы 
1 2 3 4 5 

4в Электр байланыс манометрі. Шкаласы 0-0,16 МПа. 

«Манотомь» ААҚ Томск қаласы 

ДМ2005Сг дана 1 

 К-1 бағанының текше деңгейін реттеу (55-65%)    

5а Пневматикалық деңгей түрлендіргіші. Өлшеу шегі 0-4 м. 

Шығу сигналы 0,02...0,1 МПа. Материал буйка ст.12X18H10T.  

«Теплоприбор" ААҚ, Рязань қаласы. 

ПИУП-12 дана 1 

5б Басқару станциясы бар екінші ретті пневматикалық 

құрылғы.Шкаласы 0-100% біркелкі.  

АОЗТ «ТД» «Тизприбор», Мәскеу қ. 

ФК-0071 дана 1 

5в ПИ-заңы бар пневматикалық реттейтін құрылғы. 

АОЗТ «ТД»  «Тизприбор», Мәскеу қ. 

ФР-0091 дана 1 

5г Мембраналық атқарушы механизмі бар реттеуші Клапан, Ру=4 

МПа, D3=100 мм. 

«Руст-95» ААҚ, Мәскеу қ. 

РK-4-100 дана 1 

 К-1 бағанының төменгі температурасын реттеу (155-

165°C) 

   

6а Түрлендіргіш термоэлектрлік хром-копель. HCX- 

XK(L).Өлшеу диапазоны -40...600°C.Монтаж ұзындығы 400 

мм. 12X18H10T арматуралық материал. 

«Челябі зауыты «Теплоприбор» ААҚ. 

TХК-0192 дана 1 

6б Нормалаушы түрлендіргіш. Шығу сигналы 4-20 мА. 

«Челябі зауыты «Теплоприбор» ААҚ. 

НП-03 дана 1 

6в Электропневматикалық түрлендіргіш.Кіріс сигналы 4-20 мА. 

Шығу сигналы 0,02-0,1 МПа. 

«Саран Аспап жасау зауыты» ААҚ. 

ЭП-3211 дана 1 

6г Басқару станциясы бар екінші пневматикалық құрылғы. 

Шкаласы 0-100%  біркелкі. 

АОЗТ «ТД»  «Тизприбор», Мәскеу қ. 

ФК-0071 дана 1 

6д ПИД-заңы бар пневматикалық реттейтін құрылғы. 

АОЗТ  «ТД»  «Тизприбор», Мәскеу қ. 

ФР-0095 дана 1 

6е Мембраналық атқарушы механизмі бар реттеуші клапан, Ру=4 

МПа, Dу=80 мм. 

«РУСТ-95» ААҚ. Мәскеу қ. 

РК-4-80 дана 1 

 К-1 бағанының жоғарғы жағының қысымын бақылау 

(0,5-0,6 МПа) 

   

7а Артық қысымды өлшейтін түрлендіргіш.Өлшеу диапазоны 0-1 

МПа. Жарылыстан қорғау түрі 

«ОЕхіаІІСТ6х». Шығу сигналы 4-20мА. 

БПД-40-Ех қоректендіру блогымен жиынтықта. 

«Метран» концерні, Челябинск қ. 

Метран- 

43-Ех-ДИ 

дана 1 

7б Аналогты көрсететін және тіркейтін құрылғы. Шкаласы 0 -1 

МПа. 

Челябі зауыты «Теплоприбор» ААҚ. 

A-100 дана 1 
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Ж қосымшасы    

 

 
 

Ж.4 сурет -Каскадты АБЖ схемалық сұлбасын орындау мысалы 

(пневматикалық) 
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