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Кіріспе 

 

Бакалаврда оқитын студенттердің өндірістік машықтануы 

квалификациясы жоғары мамандарды дайындау барысында өтетін процестің 

маңызды бөлігі болып табылады. 05070400 - Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығының студенттері үшін арналған 

әдістемелік нұсқаулықтар студенттердің өндірістік машықтануы қазіргі кезде 

қолданылатын құрылғылармен, сонымен қатар  бақылаушы және басқарушы 

техникалық құралдарымен қамтамасыздандырылған алдыңғы қатарлы 

кәсіпорындарда жүргізілуі тиіс. 

Өндірістік машықтанудың теориялық негізі: «Алгоритмдеу және 

программалау негіздері», «Программалау технологиялары», «Объектіге-

нысандаған программалау» арнайы курстары болып табылады. 

5В070400 – Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету 

мамандығының өндірістік машықтануы ұжымда ақпараттық технологияларды 

ендіру және программалық қамтыманы ендірумен байланысты істерді жүзеге 

асыратын жұмыстарды ұйымдастырады. 

Студенттердің ұжымдағы машықтануының кәсіптік істерінің нысаны 

программалау технологиясы, жаңа программалық қамтыманы адаптацияға 

бейімдеу болып табылады. 

Машықтану нәтижесінде студенттер келесілерді: 

- ғылымы-техникалық негізгі мәселелер, олардың аралас ғылымдар мен 

байланысын және есептеу техникасының даму болашағын; 

- жаңа ақпараттық технологиялар жайлы; 

- автоматты жаңа кешендерді құрудың негізгі принциптері жайлы; 

- ұжымдық желілерді құрудың негізгі принциптері туралы білуі керек. 

Білуі қажет: 

- программалық қамтыманы ендіру және жасау үшін техникалық 

тапсырманың құру технологиясын; 

- ақпаратты өңдеу аймағында жаңа прогрессивті технологияларды; 

- программалық қамтыманы жасауға байланысты типтік техникалық 

операцияларды; 

- ДК және желінің жүйелі қызмет ету принциптерін. 

Білуі керек: 

- программалық қамтыма жасауды;  

- программалық қамтыманың жұмыс қабілетін бағалауды; 

- есептеу техникасын графикалық және есептік мәселелерді шешуге 

қолдануды; 

- программалық қамтыманы құрастыруды. 

Өндірістік машықтану бойынша әдістемелік ұсыныстарды келесі 

құжаттарға сілтеме жасалады: 

1) «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жыл 27 шілдедегі 

Заңы. 

2) СТ РК 1.5-2008 ГОСО РК, ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. 
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1 Өдірістік машықтану мақсаты мен міндеттері 

 

Өндірістік машықтану студенттердің жалпы мамандық туралы және 

арнайы пәндерді оқу кезінде, қызмет ету міндеттерін, кәсіпорынның 

экономикалық сұрауларын зерттегенде, өнім шығаруды жоспарлауды үйренген 

кезде алған білімін тереңдетуге, кәсіпорынды машықтанулық жолмен зерттеу 

арқылы  студенттердің білімін толықтыруға, 5В070400 - Есептеу техникасы 

және бағдарламалық қамтамасыздандыру мамандығын жақсырақ меңгеруге 

көмектесетін негізгі жұмыс мамандықтарын меңгеру үшін жүргізіледі. Бұл 

машықтану студенттерге көрсетілген мамандық бойынша алған теориялық 

білімді жақсырақ түсінуге көмектесетін мәліметтерді жинастыруын 

қамтамасыз ету керек. 

Өндірістік  машықтануының мақсаты. 

Студенттердің кәсіби және өндірістік машықтануының негізгі мақсаты - 

ол оқып жатқан мамандық бойынша машықпен тәжірибені жинау, теориялық 

білім алу мен оны тереңдету болып табылады. 

Өндірістік машықтану міндеттері төменде көрсетілген: 

- өндірісте, өнеркәсіпте жаңа ақпараттық технологияларды 

ұйымдастыру жайлы білу, үйрену; 

- берілген техникалық және техникалық процесс үшін автоматты жаңа 

кешендерді құрудың негізгі принциптері жайлы және құрылғыларды зерттеу; 

- жүріп жатқан жөндеу жұмысын және монтажды, ұжымдық желілерді 

құрудың негізгі принциптері туралы білуі керек және оларды жүзеге асыруды 

үйрену; 

- программалық қамтыманы ендіру және жасау үшін техникалық 

тапсырманың құру технологиясын білу; 

- ақпаратты өңдеу аймағында жаңа прогрессивті технологияларды 

зерттеу; 

- программалық қамтыманы жасауға байланысты типтік техникалық 

операцияларды оқып білу; 

- ДК және желінің жүйелі қызмет ету принциптерін меңгеру; 

- жеке тапсырмаларды орындау мен «Алгоритмдеу және программалау 

негіздері», «Программалау технологиялары», «Объектіге-нысандаған 

программалау», «Микроэлектроника» пәндері бойынша курстық жобалау үшін 

материалдарды жинастыру. 
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2 Өндірістік машықтану мазмұны 

 

Кәсіпорын жұмысымен танысу және зерттеу. Машықтануды өту 

барысында студенттерге арнап кәсіпорынның инженер-техник қызметкерлері 

дәрістер мен әңгімелесіулерді өткізеді. 

Теоретикалық білімнің жалпылама тақырыптамасы: 

- программалық қамтыма жасауды;  

- программалық қамтыманың жұмыс қабілетін бағалауды; 

- есептеу техникасын графикалық және есептік мәселелерді шешуге 

қолдануды; 

- программалық қамтыманы құрастыруды; 

- кәсіпорындағы қауіпсіздік техникасы мен еңбекті қорғау; 

- кәсіпорынның жұмысының нәтижелілігін арттыру жөніндегі шаралар. 

Кәсіпорынның машықтану жетекшісі студенттерді өнеркәсіппен кеңірек 

таныстыру үшін өндірістік экскурсияларды ұйымдастырады. Сондай 

экскурсиялардың бірі болып: 

 - өндірістің негізгі  орындалу ретімен, негізгі және қосымша 

жұмысымен таныстыратын экскурсия; 

- кәсіпорынның ақпараттық-есептеуіш кешені (АЕК). 

Машықтану оқу жоспары мен оқу жылына оқу үрдісі графигімен 

бекітілген мерзімде өткізіледі. Ұжымда студенттердің жұмысын бақылау үшін 

және оқу-әдістемелік жетекшілік ету үшін бітіртуші кафедрадан машықтану 

жетекшісі, сонымен, студент машықтану өтетін ұжым бөлімшесінен жетекші 

тағайындалады. 

Өндірістік машықтану қорытындысы бойынша білім алушылар сәйкес 

кафедраға есеп беру тапсырады, оны тәжірибенің жетекшісі тексеріп, кафедра 

меңгерушісінің бұйрығымен құрылған комиссиясының алдында қорғайды. 

Есеп беруді қорғау қорытындысы дифференциалдық сынақпен сандық балды-

рейтингтік әріптік баға жүйесімен бағаланады. Есеп берулер кәсiптік тәжiрибе 

өтуiнiң нәтижелерi бойынша есеп беру  нәтижелерiн тiркеу және есепке алу 

журналына тіркеледі. 

Университеттің практика жетекшісі: 

- практиканың басталуына дейін мекемеге немесе өнеркәсіп орнына  

практикант-студенттердің келуіне қажетті дайындықты ұйымдастыру үшін 

барады; 

- студенттердің практикаға барар алдында барлық өткізілетін 

шаралардың өтуін қамтамасыз етеді (практиканың өту барысы, қауіпсіздік 

техникасы және т.б. туралы мәлімет беру); 

 - студенттердің практикасының жоғары сапалы өтуін және оның 

бағдарлама мен жоспарға сәйкес өтуін қамтамасыз етеді; 

- бағдарламалар мен жоспарларға сәйкес практика базасы бойынша 

өнеркәсіп, мекеме немесе ұйымның практика жүргізушісімен қатар студенттер 

үшін тиісті оқу барысын ұйымдастырады, сонымен қатар экономика,  өндірісті 
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басқару мен технологиясы,  еңбекті қорғау, инженерлі психология, 

стандарттау, өнімнің сапасын бақылау мен патенттеу, табиғатты қорғау, құқық 

мәселелері туралы лекциялар мен семинарларды жүргізеді; 

- өнеркәсіп, мекеме немесе ұйымның практика жүргізушісімен бірге 

студенттерді ұжымның қоғамдық жұмысқа қатысуға көмектеседі, сонымен 

қатар студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізіп, еңбек қорғау мен 

қауіпсіздік техникасы бойынша міндетті мағлұмат беруді бақылайды; 

- ішкі іс-әрекет бағдарламасының барлық ережелерінің орындалуын 

бақылап отырады; 

- өндірістік практиканың қорытындысы бойынша студенттердің ғылыми 

конференцияларын дайындауға және практика бойынша комиссияның 

жұмысты қабылдау ісіне қатысады; 

- студенттердің практика бойынша есеп беруін қадағалайды, олардың 

жұмысы туралы пікір білдіреді және кафедра меңгерушісіне практиканың өтуі 

бойынша студенттердің практикалық дайындығын жетілдіру туралы 

ұсыныстары мен көзқарастары қоса айтылған есеп береді. 

Өнеркәсіп меңгерушісі кәсіпорындағы студенттердің практикасы 

жөніндегі жетекшілікті есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз 

ету не ақпараттық технологиялар (IT) ісінің квалификациясы жоғары 

мамандарына тағайындайды. 

Кәсіпорынның практика жетекшісі практика міндеттеріне сәйкес өз 

студенттерімен өндірістік практиканың өтуін ұйымдастырады; 

- берілген уақытта теоретикалық сабақтар мен өндірістік экскурсия 

жүргізу арқылы жалпы кәсіпорын мен жеке технологиялық процестердің өту 

барысын таныстыруды қамтамасыз етеді; 

- студенттерді  белгілі бір қызмет орнында жұмысты ұйымдастыру 

барысымен, еңбек қорғаумен таныстырады, технологиялық процестерді, 

бақылаушы және басқарушы техникалық құралдарды басқару мен 

пайдалануды үйретеді; 

- практикант студенттердің өндірістік жұмысын қадағалайды, қызмет 

орнында тапсырмаларды дұрыс орындауға көмектеседі, өндірістік мәселелерді 

шешуге көмектеседі; 

- күнделік жүргізуді, есеп беруге дайындықты қадағалайды; 

- практика жоспарын және жеке тапсырмаларды орындау туралы, 

студенттердің жұмысқа деген көзқарасы туралы мәлімет енгізілген студент-

практиканттарға сипаттама жазады. 
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3 Есеп берудің талаптары 

 

Өндірістік машықтану бойынша есеп беруді әрбір студент өзі жұмыс 

орнында, экскурсия кезінде, теоретикалық сабақтар барысында алған білімдер 

негізінде жасайды. 

Есеп беру өндірістік машықтануды қорытындылайтын негізгі құжат 

болып табылады: ол сәйкес суреттері мен сұлбалары бар, таза, жақсы жасалу 

керек. 

Келесі сұрақтар қарастырылуы керек: 

1) Жалпы бөлім. 

Кәсіпорынның өндірістік құрылымы. Жеке өндіріспен  байланысы. 

2) Техникалық бөлімі. 

Есеп берудің осы бөлімінде берілген процесті басқару жөнінде жүріп 

жатқан машықтануды көрсетіп, технологиялардың және аппараттардың 

құрылымының кемшіліктерін талдап, оларды өнімнің сапасын жақсарту 

мақсатымен жетілдірудің,  құрылғының өнім шығарғыштығын, еңбекті 

жоғарылатудың амалдарын қарастырып өту керек. 

Машықтану аяқталған соң студенттер оқу орынына күнделік пен 

машықтану өткені туралы есеп береді. Машықтану нәтижелері бойынша 

студенттер келесі құжаттарды тапсырады: 

- машықтанудың әрбер кезеңі бойынша есеп беру; 

- жеке тапсырмалар тақырыптарын орындау бойынша есеп беру; 

- машықтануды өткен бөлімшеден пікір; 

- машықтану күнделігі. 

Күнділікті студент машықтану бойынша уақытылы жазып және оны 

машықтану жетекшісі қадағалап отырады. 

Жеке тапсырмалардың тақырыбын орындау туралы есеп А4 пішініндегі 

бетте 15-20 парақ көлемінде орындалады. Тапсырма сұрақтарына сай мәтіндік 

ақпарат, иллюстративті материал, сұлбалар және т.б. КҚБЖ және ТҚБЖ 

талаптарына сәйкес орындалуы тиіс. 

Есепті ұжымнан бекітілген жетекші қол қойып, қолы ұжым мөрімен 

бекітіліп, 3-күннен кешікпей кафедраға өткізіледі, есепті қорғау сол оқу 

жылының аптасында жүргізіледі. 

Бұдан басқа, студенттер машықтануды өткен бөлімшенің пікірін 

көрсетуі тиіс: 

- жеке тапсырмалардың, машықтану бағдарламасын орындау сапасы 

мен толықтығы; студенттердің дайындық дәрежесі; 

- нормативті құжаттарды білуі, күнделікті жұмыста олармен жұмыс 

жасай білуі; 

- программалық қамтыма жасай білуі; 

- қорытындылар мен ұсыныстар жасай білуі (бітіруші 4-курс студенттері 

үшін); 

- машықтану бағасы. 

Пікір ұжымдағы машықтану жетекшісінің қолы мен мөрмен бекітіледі. 
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Машықтанудың бағасы оқу орынындағы жетекші күнделік, есеп, 

ұжымдағы жетекші берген өндірістік сипаттама негізінде студентпен 

әңгімелесу, сонымен қатар, машықтанудың оқу бағдарламасына сай берілген 

жеке тапсырмаларды машықтанушының өзіндік жұмысын жеке бақылау 

нәтижесі ескеріліп қойылады.  

Бағдарлама талаптарын себепсіз орындамаған немесе теріс сипаттама 

алған студент оқу орынынан шығарылады. Егер себепті болған жағдайда оқу 

орыны студентті оқудан бос уақытты машықтануға қайта жібереді. 

Машықтанудың уақыты, мерзімі және кезеңдері ұжым жұмысының түріне 

тәуелді. 

 

4 Жеке тапсырмалар 

 

Әрбір студентке машықтану алдында жеке тапсырмалар беріледі. Жеке 

тапсырмалар ақпараттарды өңдеуді, технологиялық процестерді қарастыруды, 

оқуды, сипаттауды, сүзгілеуді қарастырады: 

- ақпараттарды дайындау технологиясы; 

- есептеулерді дайын программа бойынша орындау технологиясы; 

- мәліметтерді бөлу және интеграциялау; 

- жұмыста желілік қажеттіліктерді пайдалану; 

- қолданбалы программа өнімін жасау; 

- жобаларды басқару; 

- программалық өнім жұмысын жүйелік ортада орындау; 

- программалық өнім жұмысында утилиттерді пайдалану; 

- программалық өнім жұмысында ДҚБЖ пайдалану; 

- деректер қорын, деректерді сақтау, білімдер базасын, жүйені 

администрлеу; 

- пайдаланушылар интерфейсін ұйымдастыру; 

- программалық өнімді тестілеу. 

Ұсынылатын тақырыптарды орындау үшін келесі сұрақтарды қарастыру 

керек: 

- типтік технологиялық операцияның процесін сипаттау, технологиялық 

процестер тізімі; 

- ақпараттарды өңдеу алгоритмдері мен әдістері; 

- программалық қамтыманы диагностикалау, олардың істен шығуының 

себептері; 

- әкімгерлеу амалдарын пайдалану. 

Студент  машықтанудың кезеңіне сай күнделікті жұмысын күнделікке 

жазып отыруы тиіс. 
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5 Машықтану қорытындысын жасау 

 

Машықтану қорытындысы бойынша аттестация бекітілген талаптарға 

сәйкес әзірленген жазбаша есеп беру, ЖОО және кәсіпорын жетекшілерінің 

пікірі және есеп беруді көпшілік алдында қорғау негізінде жүргізіледі. 

Аттестация қорытындылары пайыз бойынша баға қойылады (90-100% А - өте 

жақсы, 75-89% B - жақсы,  50-74% C - қанағаттанарлық). 

Берілген жұмыс орнында жұмыс аяқталғанда студенттер мамандық 

бойынша квалификациялаушы комиссиядан өтуі қажет. Кәсіпорын 

студенттердің өндірістік жұмысына жазбаша түрде толық сипаттама береді. 

Машықтану біткен соң есеп беру кәсіпорын жетекшісімен тексеріледі және 

студенттің машықтанулық жұмысына баға беріледі. 

Машықтану жобасын дұрыс орындамаған, жұмыс туралы жағымсыз 

пікір алып немесе есеп беруді қорғау кезінде қанағаттанарлықсыз баға алған 

студент машықтануға студенттік демалыс кезінде өз есебіне қайта барады. 

5В070400 – Есептеу техникасы және программалық қамтыма 

мамандығының машықтану мәселелері студенттердің мамандығы бойынша 

дағдылану, арнайы пәндерді: «Алгоритмдеу және программалау негіздері», 

«Программалау технологиялары», «Объектіге-бағытталған программалау», 

«Микроэлектроника» және т.б. оқығанда алған білімдерін жүйелеу және 

тереңдету, программалық қамтыманы пайдаланатын жаңа ақпарттық 

технологиялар мен есептеу техникасын пайдаланатын, арнайы ұжымның 

жұмысын зерттеу арқылы машықтанушының тәжірибе алу, кәсіптік ойын 

дамыту мақсаты болып табылады. 

Студенттер үшін машықтанудың тиімділігі машықтану базасын 

жинақтап, анықтау болып табылады. Студенттер машықтануы өтетін 

ұжымдар жоғары өнімді құрылғылармен, прогресті технологиялармен, білікті 

мамандармен қамтылған болуы керек. 

3 курста оқылатын пәндерден курстық жобалардың тақырыптарына 

жақындау болу мақсатында тапсырмаларды машықтану өтетін ұжымдардың 

ерекшеліктерімен байланыстыру қажет; тапсырмаларды машықтану 

барысында курстық жұмыстардың бөлімдері және көлемі қандай болуы керек 

екендігін көрсетуге болады. 
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А қосымшасы 

 

Машықтану бойынша есеп беруді рәсімдеудің талаптары 

 (СТП РГП 38944979-10-2009 негізінде) 

 

Есеп беру мазмұны 

Машықтану бойынша есеп берудің ішіне келесі элементтер кіруі керек: 

а) титул парағы; 

б) тапсырма; 

в) мазмұны; 

г) кіріспе; 

д) НЕГІЗГІ бөлім; 

е) қорытынды; 

ж) әдебиеттер тізімі; 

и) қосымша(қажетінше) 

А.1.1 Титул парағы. 

Титул парағы А4 форматындағы парақта жасалынады. Титул парағын 

толтыру үлгісі Б қосымшасында көрсетілген. 

А.1.2 Тапсырма. 

Машықтану бойынша тапсырманы кафедра береді. 

А.1.3 Мазмұны. 

Есеп беру мазмұнына бет (парақ) нөмірі көрсетілген нөмірлер мен 

бөлімдердің атаулары, бөлімшелер, тапсырма, кіріспе, НЕГІЗГІ бөлім, 

қорытынды, әдебиеттер тізімі, қосымшалар кіреді. Мазмұндық бет есеп 

берудің жалпы парақтарының санына қосылады. «МАЗМҰНЫ» сөзі  тақырып 

ретінде үлкен әріптермен жазылады. Мазмұнға кіретін атаулар кіші әріптермен 

жазылады. 

А.1.4 Кіріспе. 

Кіріспе есеп берудің бөлімі болып табылады. Кіріспеде машықтанудың 

мақсаттары мен міндеттері, есеп беруде көрсетілген материалдардың жалпы 

сипаттамасы жазылуы керек. 

А.1.5 Негізгі бөлім. 

Негізгі бөлімнің мазмұнына берілген машықтану бойынша жоба мен 

әдістемелік нұсқауда көрсетілген бөлімдер кіреді. Бөлімдер – бөлімшелерден, 

бөлімшелер - пункттер мен қосымша пункттерден тұруы мүмкін. 

А.1.6 Қорытынды. 

Қорытындыда машықтану кезінде алған негізгі нәтижелер мен 

тапсырмаға сәйкес жалпы алғандағы нәтижелерді бағалауды көрсету керек. 

А.1.7 Әдебиеттер тізімі. 

Әдебиеттер тізімі тақырып ретінде рәсімделіп, үлкен әріптермен 

жазылады. Әдебиеттер тізіміндегі мәліметтер мәтінде пайда болу ретімен 

жазылады. Мәліметтердің библиографиялық сипаттамасы ГОСТ 7.1-2003 – ке 

сәйкес құралады. Қосымша қосымша ретінде рәсімделеді. 
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