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Емтихан

Пәннің сипаттамасы
«Көліктегі басқару жүйелері» пәні 6М090100 « Көлікті пайдалану және
жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы үшін кәсіптік
пәндердің циклына кіреді және міндетті компоненті болып табылады.
Пәннің мақсаты
«Көліктегі басқару жүйелері» пәнінің мақсаты - білім алу саласындағы
көліктегі негізгі бағыттарын жүйелерінің тасымалдау процесін басқару.
Пәннің міндеттері
Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер міндетті:
түсінігі болуы тиіс:
- көліктегі қазіргі тенденциялары туралы басқару жүйелерін пайдалану;
Білуі тиіс:
- теориялық және тәжірибелік негіздерінің басқару тасымалдауға
арналған көлік жүйелерін дамытуды;
- басқару жүйелерін пайдалану көлік жұмысын қолдануға негізделген
озық технология мен техниканы басқару жүйелерінің жалпы принциптері;
- жекелеген көлік объектілерін ескере отырып, автоматтандырылған
басқару жүйесін қолдануды;
- теориялық негіздері бойынша өндірістік үдерістерді оңтайландыру,
демек, бүкіл кешеніне кіретін технологиясын, олардың жұмысының
экономикалық
тиімділігін
ескере
отырып,
кезіндегі
жоспарлы
тапсырмаларын орындау;

Білу:
- есептеу және талдау прогрессивті нормалар мен техникалық–
экономикалық көрсеткіштері процесін ұйымдастыру көліктегі тасымалдауды;
- экономикалық тиімділігі енгізілетін технологиялар жүйелерін басқару,
көлік объектілерінде және көлік желісін анықтау.
Пререквизиттер
Осы пәнді оқу үшін келесі пәндерді (көрсететін бөлімдер (осы)) меңгеру
қажет: Өнеркәсіптік көлікте көлік жобаларын жетілдіру; Методологиясың
зерттеудің негіздердің экономико-математикалық көліктін құралдардың
моделін және жүйесін бағалау
Постреквизиттер
«Көліктегі басқару жүйелері» пәнін оқу барысында, пәндерді меңгеру
барысында қолданылады: "Көліктік жүйенің технологиясын дайындау»,
"Көлік құралдарын күтіп ұстау және жөндеу",.
Пәнніңтақырыптық жоспары
Бөлімнің атауы (тақырып)
1.
Көлік
түрлерінің
ҚР
әлеуметтікэкономикалық жағдайы. Көліктің жағдайы
кезеңінде 2014-2020гг рөлі. Қайта құрылымдау
бағдарламасы.
Даму
бағыттарыжәнекөлікперспективалары.
2. Құрылымын қалыптастыру, маркетинг,
логистика және логистикалық консалтинг.
Ақпараттыққамтамасызетулогистикалықпроце
сі.
3.
Заманауитенденцияларыұйымдастыружәнекөл
іктегітасымалдауүдерісі.
Көліктегіәлемдіктәжірибеніталдау.
4.Инновациялық және инвестициялық қызмет.
ҚР
бойынша
әлемдікэкономиканыңүрдістерінталдаужәнемә
селелеріэкономиканыңбәсекегеқабілеттілігінар
ттыру.
5.Жолдарынхалықаралықкөлікжүйесіне
ықпалдастыру.
Көліктіктранзиттікәлеуетінжүзегеасыру.
6.Жүктасымалынэкспорттықимпорттыққатынастаталдау.
7.Даму болашағы халықаралық көліктік
қызмет көрсету. Көліктегі халықаралық

Сабақтардың түрлері бойынша еңбек
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қызметі.
8.Магистральдықтеміржолжелісі
(МТЖ)
жәнеоның даму перспективалары.
9.Принциптері,
басқаружүйесінжәнепайдалануережесі.
10.Жолаушылартасымалы.
Басқаружүйесі,
маркетингтікжоспаржәнетасымалдаукөлемінің
болжамы
11.Қазақстандажолаушылартасымалынқайтақұ
рылымдау
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14.Идеология
жаңаәдістерінтасымалдаудыбасқарунегізделеті
ндамуыныңтехникалықбазасынақпараттықтех
нологияларкөліктегітасымалдаудыұйымдастыр
у
15.Экономикалықбасқаруәдістерітехнологиясы
накешендітасымалдаупроцесі.
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МӨЖ ге арналған бақылау тапысырмаларының тақырыптары
1.Қарау қайта құрылымдау бағдарламасы
2. Келешегі және даму көлік бағыттарыментанысу
3. Ақпараттық технологиялардың басқару ұғымы, олардың қазіргі кезеңде
рөлі
4. Әлемдік көліктік кеңістік және іске асыру елдің транзиттік әлеуеті
5. Поездардың қозғалысын диспетчерлік басқару
6. Әлемдік көліктік кеңістік және іске асыру елдің транзиттік әлеуеті
7. Қазақстанның бәсекеге қабілетті экономикасын қалыптастыру
8. Инновациялық қызмет
9. Халықаралық көлік дәліздері
10.Көлік жүйесі
11. Автомобиль көлігі
12. Жүктерді жеткізу мерзімдері
13.Халықаралық көліктегі қызмет
14. Техникалық-экономикалық сипаттамалары көлік түрлері
15. Көлік тарифтері
16.Көлік шығындары
17.Пайдалану ережесі МТЖ

18.Тасымалдауды ұйымдастыру негіздері жолаушыларды, багажды,
жүктерді, жүк-багажды және пошта жөнелтімдерін темір жол көлігіндегі
19. Принциптері тасымалдауды ұйымдастыру жүйесіндегі логистикалық
басқару
20.Қарау басқару жүйесін тасымалдау көлеміні
21. Қайта құрылымдау бойынша іс-шаралары
22.Теміржол көлігін қайта құрылымдау бағдарламасын, Қазақстан
Республикасы
23.Салыстырмалыталдаудинамикасыжүкигерудіқарастыру
24.Қарау негізгі көлік түрлері
25.АСУЖТ
26.Қарау кешенді жүйесін және тасымалдау үдерісін ұйымдастыру және
көліктегі
27. Автоматтандырылған пайдалану жұмыстарын басқару темір жол
бағытында негізінде тәуліктік энергияның қалыпты графигі
28.Бағдарламалық-технологиялық кешенін, автоматты түрде орнату
маршруттары КБП-ның АУМ
29.Қарастыру экономикалық басқару әдістері технологиясына кешенді
тасымалдау процесі
30.«Теміржол көлігі»ҚР Заңы туралы қарау
Магистранттардың білімін бағалау
Пән бойынша емтихан бағасы максималды сомасы ретінде
айқындалатын көрсеткіштер бойынша үлгерімнің аралық бақылауы (60%
дейін) және қорытынды аттестаттау (емтихан) (40% дейін) және 100% дейін
кестеге сәйкес мәнді құрайды.
Орындау графигі және пән бойынша тапсырманы тапсыру
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Саясат және рәсімдер
«Көліктегі басқару жүйелері» пәнін оқу барысында келесі ережені
сақтауды өтінеміз:
1 Сабаққа кешікпеу.
2 Сабақтан дәлелді себепсіз қалмау, ауырған жағдайда анықтама, ал
басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды.
3 Сабақтың барлық түрлеріне қатысу магистрант міндеттерінің
қатарына жатады.
4 Оқу процесінің күнтізбелік кестесіне сәйкес барлық бақылау түрін
тапсыру.
5 Қатыспаған сабақтарды оқытушы көрсеткен уақытта өтеу.
6 Кафедраның дәрістік қорларына зиян келтірмеуді.
7 ЖОО-ның жарғыларын қатаң сақтауды.
8 Курстастармен және оқытушылармен қалтқысыз ашық қарымқатынаста болу және шыдамды, тілектес болуды сұраймын.
Өзін өзі бақылауға арналған сұрақтар
1. Ақпараттықжүйелердіңжіктелуі
2. Қарапайымоперациялардыңақпараттықпроцестері
3. Ақпараттықкешенініңтехнологиялартасымалдаупроцесінбасқару
4. Ақпараттықкешенініңтехнологияларыныңмаркетингтін, қаржыны,

экономиканыбасқару
5. Ұғымдар мен негізгіжүйесіақпараттыкодтау
6. Деректер беру желісі, теміржолкөлігіндегі
7. Жүйелердіжіктеужәнедеректерді беру
8. ӘСП жүктасымалдауымен
9. ӘСП жолаушылардытасымалдау
10. Қазіргі заманғы жағдайында тасымалдау процесі
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