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І. Білім беру бағдарламасының паспорты 

 

1.1  Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

6В07301  – «Сәулет»   білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бағдарламасы құрылыс саласына қатысты барлық салалардың, 

сәулеттік жобалаудың, құрастыру-жобалық және ғылыми-зерттеу және инновацияны дамыту үшін өзекті болып табылады және жұмыс 

берушілердің тапсырысы негізінде қаланған. 

Білім беру бағдарламасы мақсаты –сәулет және қала құрылысы саласындағы жоғары білікті мамандарды күрделі жобалық, 

ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық, сараптамалық, кәсіби мәселелерді шешу құзыреттілігі бар мамандарды даярлау. 

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

1. «Сәулет» мамандығы дайындау бағыты бойынша бітірушілерге қойылатын талаптар жиынтығын «бакалавр» біліктілігі (дәрежесі) 

анықтайды; жұмыс оқу жоспары арқылы жалпы мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгерудің бірізділігі мен модульділігін реттейді; 

2. Білім беру процесін ақпараттық және оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді қалыптастырады; 

3. Оқу жоспарының оқу пәндерінің мақсаттарын, міндеттерін және мазмұнын, олардың дайындық бағыты мен бейіні бойынша ЖБП 

құрылымындағы орнын анықтайды; 

4. Студенттердің аудиториялық және өзіндік жұмысын бағалау критерийлері мен құралдарын, оның нәтижелерінің сапасын реттейді. 

5. Ғылыми жобалар және білім алушылар мен ПОҚ академиялық ұтқырлығы шеңберінде алыс және жақын шетел ЖОО-мен 

университеттің халықаралық ынтымақтастығын кеңейту; 

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

Білім беру бағдарламасы ұлттық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес (Архитектурно-градостроительные работы, 

Версия 1, 2019) әзірленген, Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген, еңбек нарығының талаптары мен 

жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. 6В07301  – «Сәулет»  білім беру бағдарламасы бойынша «Бакалавр» квалификациясы 

(дәрежесі) бойынша білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы іргелі және қолданбалы білім мен инновациялық технологияларды 

пайдалана отырып, қолайлы орта құруда шығармашылық қызметті жүзеге асыруға қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау үшін қазіргі 

заманғы жағдайларды тұжырымдамалық негіздеумен және модельдеуден тұрады. 

Білім беру бағдарламасы 6В07301  – «Сәулет»  пәндерді оқу үшін модульдік жүйе негізінде құрастырылған  жалпы мәдени және 

кәсіби құзыреттерді қалыптастыратын 19 модуль бар. Оқыту екі мамандандыру бойынша жүргізіледі:  

1. Қала құрылысы 

2. Сәулет дизайны 

Жалпы білім беру, базалық және кәсіби пәндер циклі: 6В07301 -"Сәулет"-Білім беру бағдарламасы төмендегі модульдерді 

қамтиды: 

- жалпы білім беру пәндері; 
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- жаратылыстану ғылыми пәндері; 

- техникалық сызба; 

- жалпы техникалық пәндер; 

- экономика және менеджмент 

- сәулеттік сурет және композиция; 

 

- сәулет және дизайн; 

- құрылыс технологиясы; 

- сәндік-қолданбалы өнер және эргономика; 

- сәулет және дизайн негіздері; 

- профильдік дизайнның элементтері мен процесстері, 

- сәулеттік ортадағы түстік және ландшафты ұйымдастыру; 

- сәулеттік жоспарлау; 

- сәулеттік жобалау; 

- сәулеттегі ғимаратты ақпараттық жобалау және модельдеу; 

- азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттардың құрылыс конструкциялары; 

- сәулеттік ортаны қалыптастыру бағыттары мен принциптері; 

- мультимедиялық технология және Web –дизайн; 

- Дизайндағы 3D модельдеу және жобалаудың дизайны; 

 

Бакалавриатта оқу мерзімі академиялық кредиттердің көлемі бойынша анықталады. Академиялық кредиттердің белгілі бір мөлшерін 

игеру және бакалавриат алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білім берудің білім беру бағдарламасы толығымен 

меңгерілген болып саналады. 

Бакалавриат бағдарламаларын аяқтаудың негізгі критерийі студенттердің барлық оқу кезеңінде, соның ішінде оқушылардың оқу іс-

әрекетінің барлық түрлеріне 240-дан кем емес академиялық кредит болып табылады. 

1.3 Біліктілік сипаттамасы 

Кәсіби қызметтің көлемі. 

Түлектердің кәсіптік қызмет саласы: 

- адамның және қоғамның өмірлік белсенділігі үшін тұтас жасанды материалды-кеңістіктік ортаны құруға бағытталған материалдық 

және рухани мәдениет саласындағы қызмет, соның ішінде ғылым, техника, өнер нәтижелерін және құралдарын синтездеу: 

- үйлесімді, ыңғайлы және қауіпсіз жасанды ортаны және оның компоненттерін зерттеу және жобалау (құрастыру, трансформациялау, 

сақтау, бейімдеу, пайдалану), жобалардың іске асырылуын бақылау; 

- тапсырыс беруші, құрылыс мердігері, жергілікті қоғамдастық және басқа да мүдделі тараптар арасындағы жобалық шешімдерді 

қалыптастыру, түсіндіру және ілгерілету бойынша коммуникативтік, делдалдық функцияларды орындау; 

- жобалау үрдісін басқару, жобалық компанияның қызметін ұйымдастыру, сәулет және дизайн өнеркәсібін басқару және жергілікті 

және аймақтық деңгейлерде жасанды мекендеу орындарын құру процесіне қатысу; 
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- сәулеттің білім мен индустрия саласы ретінде алғышарттарды, әдістерді, нәтижелерді және салдарын теориялық түсіну, сыни талдау 

және бағалау, жобалық шешімдерді сараптау; 

- архитектуралық білімнің мақсаттарын жүзеге асыратын архитектуралық педагогика. 

    Бакалаврлардың кәсіби қызметінің объектілері адам өмірінің және қоғамның құрамдастарымен (елді мекендер, қалалық қоршаған 

орта, ғимараттар, ғимараттар мен тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерімен, қауіпсіздікті, ландшафттармен бірге тұратын кешендер) жасанды 

материалдық және оны адам мен қоғамның модельдеу, жасау және пайдалану процестері болып табылады. 

Түлектердің кәсіптік қызметінің типтік міндеттері: 

«Сәулет» мамандығы бойынша бакалавр кәсіби қызмет түрлеріне сәйкес келесі кәсіби міндеттерді шешуге тиіс: 

Ұйымдастыру-технологиялық қызмет: 

- жоғары кәсіби деңгейде түрлі ұйымдық нысандарда кәсіби қызмет көрсету; 

- еңбектің кәсіби бөлінуін ескере отырып, жобалау процесінде аралас кәсіптер мамандарының өзара іс-қимылын үйлестіру; 

- жобаланған объектілердің құрылысына авторлық қадағалауды жүзеге асыру; 

- біліктілікті арттыру және білімді жалғастыру; 

Өндірістік-басқарушылық қызметі: 

- жобалық шешімдерді әзірлеу кезінде әртүрлі факторлармен келісу, білім мен дағдылардың әртүрлі формаларын интеграциялау; 

- кеңістіктік қиялды көрсету, сәулеттік жобаларды жасау кезінде жасанды өмір сүру ортасын модельдеу және үйлестіру әдістерін 

меңгеру; 

Есептеу және жобалау жұмыстары: 

- барлық кезеңдерде негізге алынатын талаптарға, нормативтер мен заңнамаға жауап беретін сәулет жобаларын әзірлеу; 

- қиялды, шығармашылық ойлауды, жаңашыл шешімдерді бастамалауды және жобалық үдерісте көшбасшы қызметін жүзеге асыруды 

пайдалану; 

Сервистік-пайдалану қызметі: 

- бірлескен сәулет қызметі барысында әртүрлі құралдармен идеялар мен жобалық ұсыныстарды беру және әзірлеу; 

- жобаны қорғау және жоғары тұрған инстанцияларда, көпшілік тыңдауларда және сараптама органдарында жобалық шешімдерді 

келісу; 

- білім беру бағдарламаларына қатысу. 

2. Оқыту нәтижелері (негізгі құзыреттіліктер) 

Жалпы құзыреттілік 

Осы білім беру бағдарламасының түлегіне 6В07301 – «Сәулет» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология 

бакалавры  академиялық дәрежесі беріледі. 

- мемлекеттік, орыс және шетел тілдерінде тұлғааралық әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасау мүмкіндігі; қазіргі әлемдегі 

ұтқырлық, сыни тұрғыдан ойлау және өзін-өзі жетілдіру, тарихи-экономикалық дамудың бірегейлігін терең түсіну және ғылыми талдауға 

негізделген азаматтық ұстанымын көрсету мүмкіндігі (N 1); 

- әлеуметтік-гуманитарлық пәндердің базалық білімдерін ескере отырып, тұлғааралық, кәсіби қарым-қатынастың әр түрлі 

салаларында жағдаяттар беру мүмкіндігі; нақты ғылымды зерттеу үшін ғылыми әдістер мен тәсілдерді қолдану; жеке және кәсіби бәсекеге 

қабілеттілігін көрсету; қазақ қоғамының қоғамдық, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларымен жұмыс жасау (N 2); 
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- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық-библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби 

қызметтің стандартты мәселелерін шешу, жаратылыстану ғылымдары мен жалпы техникалық пәндердің негізгі принциптерін, физика мен 

термодинамиканың заңдылықтарын есептеу барысында кәсіби қызметте қолдана білу (N 3); 

- қала құрылысы заңнамасын, қала құрылысы саласындағы қатынастарды және қызметті реттейтін нормативтік құқықтық актілерді 

іздеу, талдау және пайдалану қабілеті, қала құрылысы саласындағы жобаларды басқару бағдарламаларын қалыптастыру дағдыларын 

меңгеру, басқаруға қатысуға дайын болу қала құрылысы қызметі, нормативтік құқықтық актілердің, ережелер мен ережелердің сақталуын 

бақылау (N 4); 

- заманауи бағдарламалық өнімдерді қолдана отырып, саланың болашақтағы экономикалық даму талаптарына сәйкес келетін дизайн 

шешімдерін әзірлеу мүмкіндігі,заманауи құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын қолдану арқылы ғимараттар мен 

иммараттардың бөлшектерін жөндеу мен күшейтуді жоспарлау(N 5); 

- ғимарат аумағының климаттық және инженерлік-геологиялық жағдайларын ескере отырып, қажетті  құрылыс конструкцияларын 

және элементтерін, ғимарат аумағының объективті жағдайлары туралы мәліметтерді жинау, өңдеу және талдау мүмкіндігі (N6); 

- құрылыс алаңы және күрделі функционалды құрылыс пен қалпына келтіру нысандарын жобалау шарттары, прототиптеу құралдары 

мен әдістерін қолдану бойынша ұқсас жобалар туралы деректерді іздеу, өңдеу және талдау мүмкіндігі (N 7); 

- стилистикалық, эстетикалық, дизайнерлік бағыттардың әрқайсысын анықтауға негізделген әлемдік сәулеттің қазіргі заманғы 

тұжырымдамаларын талдау, сондай-ақ олардың пайда болуының сипаттамалық ерекшеліктерін, ерекшеліктерін, себептері мен 

алғышарттарын анықтау әдістемесін иемдену (N 8); 

- объектілердің, заттардың және қоршаған ортаның жабық және ашық кеңістіктердегі суреттерін эскиздеу және демо жасау, күйлерді, 

көңіл-күйді, сондай-ақ жобаланған объектілердің сыртқы түрін (материалдардың түсі мен құрылымы) түс пен жарық беру дағдыларына ие 

болу (N 9); 

- шығармашылық тұжырымдаманы қалыптастыру және оны алдын-ала эскиздерде көрсету мүмкіндігі; жобаның жалпы 

экспозициясының композициялық шешімі; дизайнелік, түсті-графикалық шешімдер және модельдер мен модельдер жасау (N 10); 

- жобаларды әзірлеу, жобалардың, құрылымдардың және олардың кешендерінің, ландшафтық және қала құрылысы нысандарының, 

сәулет ескерткіштерінің жобалық-сметалық құжаттамасын, сәулет және қала құрылысы қызметінің жетістіктерін насихаттау, тұрғын үй - 

қоғамдық ғимараттарды жобалау мәселелерін шешу, олардың кешендері (N 11); 

- жоба алдындағы зерттеулерді өз бетінше жүргізу, тапсырмаларды тұжырымдау және оларға жету жолдарын анықтау мүмкіндігі; 

алынған нәтижені бағалау; жобалық ұсыныстарды нормативтік талаптар мен стандарттарға сәйкес кәсіби деңгейде ұсыну (N 12); 

- сәулет және қала құрылысы мәселелерін шешуде еркін бағдарлайтын, ғимараттар мен құрылыстардың беріктігін, пайдасы мен 

әсемдігін қамтамасыз ететін кәсіби компьютерлік бағдарламалар мен негізгі талаптарды меңгеру дағдылары (N 13). 

3. Пәндердің сипаттамасы 

 

№ Пән атауы Пәннің қысқаша мазмұны 
 

Кредит 

саны 
Қалыптастыру құзыреттілігі 

N

1 

N

2 

N

3 

N

4 

N

5 

N

6 

N

7 

N

8 

N

9 
N1

0 

N

1

1 

N

1

2 

N

1

3 
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1 Қазақстанның қазіргі 

заманғы  тарихы 

Ұлттық тарихты зерттеудің тұжырымдамалық 

негіздері. Қазақ мемлекеттілігінің бастауы мен 

сабақтастығы: антикалық, орта ғасырлар және 

жаңа уақыт. Мемлекеттің саяси, әлеуметтік-

экономикалық және мәдени даму үлгісі. 

«Қазақстан Республикасында тарихи сана 

қалыптастыру тұжырымдамасы». Әлемдік-тарихи 

үдерістер контексіндегі қазіргі Қазақстанның 

тарихы. Заманауи Қазақстан тарихын дәуірлеу. 

Қазақстанның қазіргі заманғы тарихының тарихи 

дереккөздері және тарихнамасы. 

5 + +            

2 Философия Философияның тарихи даму кезеңдерін зерттеу; 

қазақ халқының қайталанбас философиялық 

дүниетанымымен таныстыру; философияның 

негізгі бөлімдері мен даму ағымдарын, оның 

рационалдылығының формаларының 

трансформацияларын қарастыру; ғылыми 

танымның қазіргі заманғы әдістері туралы білімді 

игеру; болашақ мамандардың бойында 

философиялық-көзқарастық және әдістемелік 

мәдениет негіздерін қалыптастыру, болашақ 

маманның қазіргі  заманда көзқарастық және 

рухани бағдарға иеленуге ықпал ету. 

5 + +            

3 Бизнес негіздері Бизнес түсінігі, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениет, қоршаған орта құқығы. Бизнестің 

экономикамен, саясатпен, заңнамамен 

байланысы. Қазақстандағы экологиялық 

мүдделерді ескере отырып, кәсіпкерлік қызметтің 

ұйымдастырушылық және құқықтық нысандары. 

Кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу. 

Бизнес жүйесіндегі бәсекелестік. Инновациялық 

кәсіпкерлік. 

5 + +            

4 Шетел тілі Шет тілін жалпы білім беретін пәннің пәні 

ретінде оқыту, осы облыстардың жоғары оқу 

орындарында әлеуметтілік-тілдік қарым-

қатынасқа қабілетті және басқа да мәдениеттер 

10 + +            
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мен ұлттар өкілдерімен табысты 

ынтымақтастыққа қабілетті тілдік тұлғаны 

қалыптастыру көзделеді. 

5 Қазақ/орыс тілі 

 

Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін 

кеңейту; терминдерді пайдаланып, кез-келген 

жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі 

айта алатын дәрежеге жеткізу; естумен 

қабылдаған мәліметті қорытуға, мәтін, өз 

мамандықтарына сәйкес еңбектер мен ғылыми 

зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу 

дағдысын қалыптастыру, іс қағаздарын сауатты 

толтыру, ғылыми жұмыстарды мемлекеттік тілде 

қорғау деңгейлерін кеңейту. 

10 + 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

Профессионализация достигается отбором 

специальной лексики, способствующей более 

глубокому осмыслению и закреплению 

терминологии, выработке навыков употребления 

конструкций, характерных для научного стиля 

речи. Особое внимание уделено заданиям по 

развитию форм продуктивного речепроизводства 

на русском языке, что способствует активизации 

самостоятельной работы студентов, изучению 

теоретических сведений в профессиональной 

разговорной, научной и деловой речи. 

    

6 Ақпараттық және 

коммуникациялық 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Қоғам дамуының негізгі секторларындағы акт 

рөлі. АКТ саласындағы стандарттар акт 

анықтамасы. АКТ пәні және оның мақсаты. 

Қоғам дамуының негізгі секторларындағы акт 

рөлі. АКТ саласындағы стандарттар. Акт және 

Мыңжылдық декларациясында тұрақты даму 

мақсаттарына қол жеткізу арасындағы байланыс. 

Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік 

жүйелердің архитектурасы Компьютерлік 

жүйелердің шолуы. 

5  + +           

7 Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

Әлеуметтік шындық және жалпы мағынасы. 

Әлеуметтік тәжірибедегі кері байланыс. Қазіргі 

8 + +            



11 
 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) модулі 

заманғы білім жүйесінде саяси ғылымның орны, 

саясаттың қоғамның басқа салаларымен өзара 

әрекеттесуі. Мәдениет тұжырымдамасын 

қалыптастыру тарихы: Дін - мәдениеттің қасиетті 

нысаны. Ғылым - әлеуметтік-мәдени институт. 

Ежелгі түрік өркениеті және оның ерекшеліктері. 

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы. 

Психология әдістері. 

8 Дене тәрбиесі Дене тәрбиесі әлеуметтік-гуманитарлық пәндер 

циклына кіреді және міндетті компонент болып 

табылады. Жеңіл атлетика, жүгіру техникасы, 

төменгі старт, старттық жүгіру, қашықтыққа 

жүгіру, аяқтау. Студенттердің кросстық 

дайындығы, жүгіріп келіп ұзындыққа секіру, 

гимнастика, акробатика, спорттық ойындар, 

волейбол, баскетбол, қол добы, қазақ ұлттық 

ойыны, «Аңшылар» , «бәйге».Президенттік тест. 

8 + +            

9 Қолданбалы 

математика 

Сызықты алгебралық теңдеулер жүйесі. Крамер 

Әдісі. Гаусс Әдісі. Аналитикалық геометрия 

элементтері. Түзудің және жазықтықтың 

теңдеулері. Екінші ретті қисықтар. Айнала, 

эллипс, гипербола, парабола. Канондық 

теңдеулер. Екінші ретті беттер. Эллипсоиды, 

гиперболоиды, параболоиды, цилиндрлер, 

конустар. Математикалық талдау элементтері. 

Функциялары. Шектік теориясының элементтері. 

4  + +           

10 Физика Үдемелі қозғалыстың кинематикасы. Айналмалы 

қозғалыс кинематикасы. Үдемелі қозғалыс 

динамикасы. Айналмалы  қозғалыс  динамикасы. 

Жұмыс, қуат және энергия. Гидродинамика. 

Тербеліс қозғалысы. Толқындар. Молекулалық 

физика.  Идеал газдың МКТ негізгі теңдеуі. 

Максвелланың таралу заңы. Больцманның таралу 

заңы. Нақты газдар. Термодинамиканың заңдары. 

Циклдер. Жылу қозғалтқыштары. Капиллярлы 

құбылыстар. Электростатика. Тұрақты электр 

5  + +           
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тогы; 

11 Химия Кіріспе. Д.И. Менделеевтің химиялык 

элементтерінің периодтық жүйесі және  

химияның негізгі заңдары. Заттың құрылысы 

және химиялық байланыс. Ерітінділер және 

Дисперсті жүйелер туралы түсінік. Химиялық 

кинетика, Химиялық процестердің энергетикасы. 

Химиялық термодинамика. Электролиттік 

диссоциация және реакцияның иондық 

тендеулері. Тұздар гидролизі және Тотығу-

тотықсыздану реакциялары. Элементтер химиясы 

және олардың маңызды қосылыстары. 

4  + +           

12 Тіршілік қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау 

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері. «Азаматтық 

қорғаныс туралы» Қазақстан Республикасының 

Заңы. Республикалық азаматтық қорғаныс 

қызметінің ұйымдық құрылымы, негізгі 

міндеттері мен рөлі. Адамның қоршаған ортаға 

қауіптілігі. Еңбекті қорғау жүйесі. Еңбек 

жағдайлары және олардың пайда болу 

факторлары. Кәсіпорын нысандарын орнатуға 

қойылатын санитарлық талаптар. Жұмыс 

ортасының метеорологиялық жағдайлары. 

Ауадағы зиянды заттардан қорғау. Өндірістік үй-

жайларды желдету. Өндірістік жарықтандыру. 

Өндірістік шу, діріл, ультра және инфрақызылдан 

қорғау. Электр қауіпсіздігі. Өрт қауіпсіздігі. 

 

 

 

 

5 

   +  +        

13 Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

Нүктенің проекциясы. Бірыңғай конструкторлық 

құжаттар жүйесі туралы түсінік (БКҚЖ). Формат. 

Масштаб. Сызық түрлері. Сызба шрифті (қарпі).  

Аксонометриялық проекциялар. Түзудің 

проефкциясы. Жазықтықтың проекциялары. 

Проекция жазықтығын алмастыру әдісі. 

Көрнекілік көрінісі бойынша үш проекциясын 

құрастыру. Нүкте және түзу және эпюрдегі екі 

түзу. Жазықтық. Кескіндер, қималар тіліктер, 

3  

 + 

    

+ 
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шығару элементтері. Жазықтықтың 

проекциялары. Түзу және жазықтық.. 

14 Компьютерлік 

графика және 

AutoCAD 

Графикалық АЖЖ AutoCAD енгізу. AutoCAD 

жаңа функциялары. Ауқымды кеңейту. 

Қарапайым объектілерді құру. LINE, ARC, 

CIRCLE, POLIGON командаларын қолдану. 

Геометриялық фигураларды салу. Нысандарды 

негізгі редакциялау. AutoCAD редакциялау 

командаларын қолдана отырып, толтыру, 

толтыру, толтыру. AutoCAD үш өлшемді 

кеңістігін қатты модельдеу. 

5 

  +     +      

15 Теориялық механика Статиканың негіздері ұғымдары. Жазықтықта 

еркін орналасқан күштер жүйесі. Күш моменті. 

Параллель және жұп күштер. Нүктенің күрделі 

қозғалысы. Созылу, сығылу, жылжу, айналдыру 

және иілу қатты денелердің деформациясы. 

Күрделі қарсылық. Тұрақтылығы. Механизмдер 

теориясының негізгі ұғымдары. Кинематикалық 

тізбектер және механизмдер. Механизмдердің 

кинематикалық талдауының негіздері. 

5  

+ + 

          

16 Материалтану және  

конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

Металдар мен қорытпалар туралы жалпы 

мәліметтер. Қорытпалар теориясынан негізгі 

мәліметтер. Қорытпалар күйінің диаграммалары. 

Конструкциялық және аспаптық болаттар. 

Көміртекті болат. Термиялық өңдеу негіздері. 

Түсті металдар мен қорытпалар. Металл емес 

материалдар. Құю өндірісінің негіздері. 

Металдарды қысыммен өңдеу. Ұнтақты 

металлургия әдістерімен бұйымдарды алу. 

Дәнекерлеу өндірісі. Металдарды кесу арқылы 

өңдеу негіздері. 

5 

 

+ + 

          

17 Кәсіпорын 

экономикасы                                                                                                                                                                                                            

Кәсіпорын- экономиканың негізгі буыны. 

Ұйымның өндірістік және ұйымдық құрылымы. 

Өндіріс түрлері және өндірістік үрдісті 

ұйымдастыру. Кәсіпорынның негізгі және 

айналым қорлары. Ұйымның еңбек ресурстары. 

5 +    +         
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Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндіріс 

шығындары және өнімнің өзіндік құны. 

Кәсіпорынның баға саясаты. Өнімнің сапасы 

және кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. 

Ұйымның инновациялық және инвестициялық 

қызметі. Кәсіпорынның шаруашылық қызметінің 

тиімділігін бағалау.  

18 Өндірістік 

менеджмент 

Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік 

менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік 

менеджменттің ғылым ретіндегі эволюциясының 

кезеңдері. Басқару циклінің құрылымы. 

Кәсіпорын мен ұйымның мәні. Кәсіпорынның 

ішкі және сыртқы ортасы. Өндірістік процесс 

және оның кәсіпорында жіктелуі. Өнім 

сапасының стандарттары. Өнімнің сапасын 

бағалау әдістемесі. Шығарылатын өнімнің ақауы 

және оны бағалау және есепке алу тәсілдері.  

5 +    +         

19 Сурет Тірі бастың портреті. Анатомиялық гипс фигура. 

Суреттемелер полуфигуры және адам пішінінің 

Наброски, суреттемелер. Композицияның Жарық 

көлеңкесі. Қысқа мерзімді суреттер жартылай 

фигура және адам фигуралары. Адамның 

жартылай фигурасының суреті. Киімдегі адам 

фигурасының суреті. Адам фигурасының 

құрылымы және пропорциялары. Адам денесінің 

бөліктерінің суреті (қол, аяқ). Адамның 

торсасының суреті. 

5  

  

     + +    

20 Сәулеттік сурет Сурет және оның негізгі әдісі. Кешенді суретті 

жобалаудың негіздері. Пейзаж. Натюрморт. 

Композиция. Штрихтау.Суреттің тұтастығы, 

заңдылық санаты ретінде. Өңдеу кезіндегі 

парақтың құрамы. Ортаның пішіні мен кеңістігін 

беру үшін қандай түсіру құралдары 

пайдаланылады. Семинарда қолданылатын 

материалдар. Процесті зерттеу үдерісі, сондай-ақ 

жүйелі шығу. Шығармашылық жұмыста 

5  

  

     + +    
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қолтаңбаны пайдалану. Реңкті пайдалану, сондай-

ақ материалдың, материалдың және кеңістіктің 

нысаны. Тоник иллюстрациясының пайда болуы. 

21 Сәулет 

композициясының 

негіздері 

Сұлулық пен дәм туралы түсінік. Форма-

қалыптау –композиция. Композиция-көркемдік 

форманың негізі. Сәулет композицияның 

мақсаттары мен міндеттері. Композицияның 

мәнерлік құралдары. Форманың бірлігі мен 

тұтастығы. Композиядағы семетрия және 

асиметрия композициядағы ритм және метр. 

Форманың серпінділігі мен статикалығы. 

Композициядағы контраст нюанс тепе теңдік. 

Масштабты және масштабты түсінік. 

5  

  

+ + +        

22 Сәулет Сәулет және қала құрылысы туралы жалпы 

ақпарат. Қалалық мекемелердің барлық өмірлік 

циклдерін  біріктіретін сәулет және қала 

құрылысын дамытудың тенденциялары. 

Ғимараттар  мен имараттарды жаңғырту және 

оларды туғызатын себептер.  Жобалаудың негізгі 

принциптері, құрылыс конструкциясын күшейту 

көрсеткіштері. Сәулет  және құрылыс 

жобалауының негізі. 

3 

   + +  +     

  

23 Тұрғын үй және 

өндіріс 

ғимараттардың 

сәулеті 

Көп қабатты тұрғын және қоғамдық 

ғимараттардың көлемдік жоспарлау  және 

конструктивтік шешімдері олардың 

конструктивтік жүйелері, бөлшектері мен 

топтары. Тез салынатын ғимараттардың қазіргі 

заманға құрылымдарын келтірумен  темірбетон 

және болат қаңқалар негізінде бір қабатты 

өнеркәсіптік ғимараттарды құрастыру негіздері. 

Азаматтық обьектілер мен өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың бас жоспарларыын жобалау 

негіздері. 

5    

+ + +   

 

   

 

24 Қалалық құрылыс 

жоспарлау негіздері 

Құрылыс ісінің даму тарихы. Құрылыс 

саласының жағдайы және даму жолдары. 

Ғимараттар мен имараттарды жаңғырту, есептеу 

5    +       +  + 
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және салуды ұйымдастырудың теориялық 

негіздері. Құрылыстағы ғылыми-техникалық 

жаңашылдықтар. Құрылыс үрдісін кешенді 

механизациялау 

25 Қазіргі сәулет және 

дизайн 

Жалпы студенттерге рельефті ұйымдастыруда 

инженерлік сұрақтарды шешудегі және оны 

жабдықтау, беттік ағыстарды ұйымдастыру, 

сондай-ақ қалаларды, елді мекендер мен дербес 

аумақты жоспарлау кезінде туындайтын көлік 

мәселесін шешуде қажетті теориялық білім мен 

тәжірибелік дағдыларды береді. 

5        +   +   

26 Ландшафттық сәулет Ландшафт сәулеті мен ландшафт өнерінің 

қалыптасу тарихы. Ландшафт дизайнының негізгі 

принциптері. Елді мекендерді ландшафтық 

жоспарлау принциптері. Бау-бақша техникасы. 

Қаланың көше желісін ұйымдастыру. Қаладағы 

үлкен саябақтарды жобалау Тұсаукесер - бұл 

жазбаша жұмыс. Ландшафтты ұйымдастыру және 

композицияның ерекшеліктері 

5 

       +   +   

27 Сәулет және дизайн 

эстетикасы 

Жалпы студенттерге дизайн ұйымдастыруда 

сұрақтарды шешу және оны интерьерлік 

жабдықтау, ғимарат эстетикасын ұйымдастыру, 

сондай-ақ қалаларды, елді мекендер мен сәулеттік 

аумақты жоспарлау кезінде туындайтын 

мәселесін шешуде қажетті теориялық білім мен 

тәжірибелік дағдыларды береді. 

5        + +     

28 Ғимараттар мен 

имараттарды салу 

технологиясы 

Жер асты құрылыстарын салу технологиялары. 

Күрделі жағдайдағы нөлдік циклдің жұмыстары. 

Жер асты құрылыстарын салуға арналған 

"топырақтағы қабырға" технологиясы. Зауытта 

жасалған құрылымдардан ғимараттарды тұрғызу 

технологиясы. Қаңқалы ғимараттарды салу. Ірі 

панельді ғимараттарды салу. Құрама-монолитті 

ғимараттар салу. Монолитті темір бетоннан 

ғимараттар тұрғызу технологиясы. Ерекше 

жағдайларда ғимараттарды тұрғызу 

5    

+ + + 
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технологиясы. Құрылыстағы орындаушылық 

техникалық құжаттама. 

29 Ғимараттарды сақтау 

және қалпына 

келтіру 

XIX-XX ғасырларды қалпына келтірудің ғылыми 

теориялары. XVIII-XX ғасырлардағы Ресейдегі 

сәулет ескерткіштерін қалпына келтіру тарихы. 

XVIII-XX ғасырлардағы Ресейдегі монументалды 

кескіндемені қалпына келтіру тарихы. 

«Шынайылық» ұғымының мазмұны. 

«Атрибуция» ұғымының мазмұны. «Жинақтау» 

ұғымының мазмұны. «Сақтау» ұғымының 

мазмұны. «Қалпына келтіру» ұғымының қазіргі 

мазмұны. Табиғат қорғау шараларының түрлері. 

Қалпына келтіру жұмыстарының түрлері. 

«Сақтау режимі» ұғымының мазмұны. «Сақтау 

жүйесі» ұғымының мазмұны. Тастан жасалған 

заттарды сақтау. Керамиканы сақтау. Шыны 

заттарды сақтау. 

5 

      +    +   

30 Сәулет-құрылыс 

технологиялары 

Құрылыс және құрылыс өндірісін ұйымдастыру 

негіздері; жобалау мен іздестіруді ұйымдастыру. 

Құрылыс өндірісін дайындау. Алаңнан тыс және 

алаңішілік құрылыс жұмыстары. Құрылыстағы 

басқарудың ұйымдық формалары мен құрылымы. 

Құрылыс өндірісінің модульдері. Жобалау – 

іздестіру жұмыстарын ұйымдастыру. Құрылыс 

өндірісін дайындау кезеңдері.құрылыс өндірісін 

ұйымдастыру – технологиялық жобалау. 

5     + + +      + 

31 Құрылыс 

үрдістерінің 

технологиясы 

Негізгі ұғымдар мен ережелер. Құрылыс 

процестерін технологиялық жобалау. Құрылыс 

алаңын инженерлік дайындау. Құрылыс жүктерін 

тасымалдау, қоймалау, тиеу-түсіру. Топырақты 

өңдеу технологиясы. Қадаларды батыру 

технологиясы, қадалар іргетастары. Монолитті 

бетонның және пенобетонның және темір 

бетонның технологиясы. Құрылыс 

конструкцияларын монтаждау технологиясы. Тас 

қалау технологиясы. Қорғаныс, оқшаулау 

5     +  +       
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жабындарын орнату технологиясы. Өңдеу 

жабындарын орнату технологиясы. 

32 Құрылыс өндірісінің 

технологиясы 

Құрылыс өнімі, оның ерекше өзгешеліктері. 

Құрылыс процестері, олардың мазмұны мен 

құрамы. Құрылыс процестерінің еңбек қорлары. 

Техникалық мөлшерлеу. 

3     + + +       

33 Сәулеттік жобалау I Сәулет үймереттері туралы жалпы мәлімет, 

Сәулеттік ордер, Ордерлер классификациясы, 

Сәулет дизайнында жобалау процесстері; 

5    +       +   

34 Cәулеттік жобалау II Кіріспе. Үлкен аралықты қоғамдық және 

өнеркәсіп ғимараттары, Бірқабатты азаматтық 

және өнеркәсіп, ғимараттарды жобалаудың 

ерешеліктері. Керу күші әсер ететін (распорные) 

көтеруші конструкциялар. Бір қабатты және көп 

қабатты ғимараттардың элементтері. 

5    +       +   

35 Cәулеттік жобалау 

III 

Кіріспе. Үлкен аралықты қоғамдық және 

өнеркәсіп ғимараттары,Бірқабатты азаматтық 

және өнеркәсіп, ғимараттарды жобалаудың 

ерешеліктері. Керу күші әсер ететін (распорные) 

көтеруші конструкциялар. Бір қабатты және көп 

қабатты ғимараттардың элементтері. 

4    +       +   

36 Сәулеттегі 

ақпараттық 

жүйелерді  жобалау 

Ақпараттың жалпы сипаттамалары мен 

модельдері Ақпараттық жүйелердің қазіргі 

сәулеті. Архитектураны дамыту 

процесі.Информациялық жүйелердің құрылуын 

қамтамасыз ету Жүйенің құрылымын 

сипаттаудың формальды әдістері.Мәліметтер 

жүйесінің архитектурасы туралы түсінік. 

Құрылымдардың түрлері мен формалары. 

Жүйелердің жіктелуі. Жүйені формализациялау. 

Ақпараттық жүйелер жұмысының модельдері 

5         +  + +  

37 Композициялық 

модельдеу 

Сәулет туралы жалпы түсінік және оның 

қоғамдағы рөлі. Архитектуралық сызбалар 

құрылысында графикалық тіл негіздері, 

модельдерді сипаттау. Композиция түрлері. 

5 

         +   + 



19 
 

Фронтальды композиция Көлемді композиция. 

Кеңістік құрамы Кеңістік құрамы. Сәулет 

саласындағы тектоника. Нюанс, контраст, 

ұқсастық 

38 Ғимараттарды 

ақпараттық 

модельдеу 

Жаңа жобаны құру. Қабаттың жоспарын 

қалыптастыру.деңгейлер тапсырмасы. Құрылыс 

осьтерінің торын құру. Тьанысу спец.құрастырма 

тұқымдасттарының шаблонымен және 

кітапханасымен. Бағаналы моналитті және қада 

іргетастарды құру. Іргетас арқалықтар мен тіруіш 

қабырғаларды құру. 

5         + +    

39 Сәулет 

құрылымдары және 

құрастыру теориясы 

Ғимараттар мен құрылыстар туралы жалпы 

мәліметтер. Құрылымдардың жобалық 

сызбаларын әзірлеу үшін тапсырма беру. Аз 

қабатты тұрғын үйлер. Көп қабатты тұрғын 

үйлер. Қоғамдық ғимараттар. Өнеркәсіптік 

ғимарат. Ерекше экологиялық жағдайлары бар 

аудандардағы құрылыс. 

5 

    + + +      + 

40 Азаматтық және 

өндіріс 

ғимаратарының 

конструкциялары 

Темірбетон туралы түсінік. Темірбетонның 

артықшылығы мен кемшілігі. Темірбетондық 

конструкция түрлері. Темірбетон арматуралы 

болаттың негізгі физика-механикалық құрамы. 

Болаттың құрамы. Металл конструкциясын 

есептеу негізі. Сортамент. Дәнекерлеу арқылы 

жалғанулар. Болат конструкциясының болттар 

арқылы жалғау. Белдіктер. Бағаналар. Белдік 

торлар. Төсеніштер. Фермалар.    

5     + +     +   

41 Құрылыс 

конструкциялары 1 

Ғимараттар мен құрылыстар. Ғимараттар мен 

құрылыстардың конструкциялары.  Негізгі 

көтергіш элементтер және олардың жіктелуі. 

Құрылыс конструкцияларының конструкциялық 

материалдарының негізгі физика-механикалық 

қасиеттері. Құрылыс конструкцияларын есептеу 

және жобалау әдістерінің негіздері. 

Конструкциялық материалдар мен 

құрылымдарды зерттеудің тәжірибелік әдістері. 

5     + +        
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Тұрғын өнеркәсіптік ауыл шаруашылығы және 

қоғамдық ғимараттарға арналған негізгі сәулет–

құрылыс конструкциялары. 

42 Құрылыс 

конструкциялары 2 

Арматура мен бетонның бірлескен жұмысы. 

Темірбетонның артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Бетонның негізгі физика-

механикалық қасиеттері. Бетон беріктігі, класстар 

және маркалар. Қысқа мерзімде және ұзақ жүктеу 

кезінднгі деформация кернеуінің диаграмасы. 

Серпімділік және серпімдік модулі.бетонның 

құрылымы. Бетон беріктігі:кубтық және 

призмалық  беріктігі. Сығу,ойыққа қайта 

жүктемелер, ұзақ және жылдам жүктеу кезіндегі 

беріктігі. 

4     + +        

43 Сәндік- қолданбалы 

өнер І 

Сәндік өнердің қалыптасуы мен дамуының 

негіздері. Тарихы және негізгі кезеңдері. Сәндік 

өнер түрлері. Өңделген материалдардың жіктелуі. 

Сәндік өнердің эстетикалық мәні мен ерекшелігі. 

Декоративтік өнердегі негізгі ұғымдар мен 

терминдер. 

5        + + +   + 

44 Сәндік- қолданбалы 

өнер ІІ 

Сәндік өнер түрлері, өңделген материалдардың 

жіктелуі.Сәндік өнер сабақтары дәмді құрайды, 

өнер туындыларын түсінуге және бағалуға, 

еңбекке деген құрметке және еңбекке деген 

махаббатқа, ұлттық мақтаныш пен патриотизм 

сезіміне үйреаптаі. 

5        + + +   + 

45 Интерьер сәулеті Негізгі үй-жайларды пайдалану ерекшеліктері. 

Ғимараттардың типологиясы. Әр түрлі 

мақсаттағы үй-жайлардың кеңістіктік ортасын 

қалыптастыру. Үй-жайларда функционалдық 

аймақтарға бөлу принципі. Тапсырмаларды, 

абзацтарды, дәрістерді, ұсынылған әдебиеттер 

жазбаларын орындау, құрдастарының жобаларын 

іздеу. 

5 

       + + +    

46 Эргономика Эргономиканың даму кезеңдері. Эргономикалық 5        +     + 
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зерттеулердің тарихы. Қазіргі заманғы 

эргономикалық зерттеулер бағдарламасы. 

Эргономиканың негізгі ұғымдары. 

Эргономикалық талаптарды анықтайтын 

факторлар. Архитектуралық ортада адамның 

жайлылығының мәселелері. Күрделі 

эргономикалық талдау объектісі ретінде 

жарықтандыру. 

47 Арнайы сурет 1 Шығармашылық ойлауды қалыптастыру, негізгі 

заңдар мен жарық пен көлеңке арқылы 

конструкциялық үлгіні қалыптастыру әдістерін 

интеграциялау, кейіннен жобалық 

композицияларда білім мен дағдыларды қолдану. 

Осы типтегі қоғамдық ғимаратты 

қалыптастырудың әлеуметтік-мәдени, 

демографиялық, психологиялық, функционалдық 

негіздерін жүзеге асыру. 

5   

 

     + +   + 

48 Арнайы сурет 2 Үш өлшемді және көркем-фигуративті 

шешімдерді әзірлеу. Қоршаған ортаға 

орналастыру нұсқалары; сайтты жоспарлау 

шешімі, функционалдық аймақтарды бөлу. 

Құрылыс материалдары. Ғимараттың сыртқы 

түрі. Қоғамдық ғимараттарға қойылатын 

нормативтік талаптар. Бұл типті қоғамдық 

ғимараттың кеңістіктік, конструктивті, құрылыс 

және инженерлік шешімдерінің өзара қатынасы. 

Осы типтегі қоғамдық ғимараттың сәулеттік 

дизайны құрамы. 

5   

 

     + +   + 

49 Кескіндеме Кескіндеме техникасы ғылыми білім саласы 

ретінде. Кескіндеме техникасының басқа өнер 

түрлерімен байланысы. Зейін 

көркемдік білім беруді оқу, тәрбиелеу және 

дамытушы функцияларын жүзеге асырудағы 

кескіндеме техникасы Станокты кескіндеудің 

негізгі принциптерімен, түс, түс және түс 

теориясымен танысу. 

5 

  

 

     + +   + 
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50 Ландшафтты дизайн Сәулеттік шығармашылықтың ландшафтық 

негіздерін анықтау. Тарихи зерттеу және өнер 

туындысының ерекшеліктері. Ландшафт. 

Сәулеттік шығармашылықтың ландшафтық 

негіздері. 

5      +     +   

51 Сәулеттік графика Әр түрлі графикалық техниканы және басып 

шығарудың түрлерін зерттеу. Айнала және 

суреттер жасау негіздерін оқып үйрену. 

Графикалық шеберлік пен дамып келе жатқан 

сәулеттік дизайнды еркін жеткізе білу, 

жобаланған объектінің бейнелік-көркемдік 

сипаттамалары туралы айту. 

5    +    +  +    

52 Макеттеу Графикалық нысандарды макеттеу техникасын 

оқып үйрену. Аналогтармен танысу. Жұмыс үшін 

пішім мен материалдарды таңдау. Эскиздеу. 

Кітап блогын дайындау. Қатты түптеу (мұқаба). 

Мұқабаны дацындау. Портфолио құрылымы мен 

құрылымдық шешімі. Конструктивтік шешім 

әзірлеу (эскиздер және іздеу макеті). Портфолио 

макетін орындау. Иллюстрациялық 

материалдарды пайдалана отырып бөлімдер 

бойынша мазмұнды құрылымдау. Түп нұсқа – 

макетті дайындау. 

5       +   +    

53 

 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері I 
 

Сәулет-дизайнерлік жобалаудағы элементтер мен 

процестердің рөлі мен мәнін зерттеу. Сәулет – 

дизайнерлік жобалаудың теориялық негіздері, 

сәулет дизайн обьектілеріндегі әлеуметтік – 

фукционалдық процестер. Графикалық тілмен 

ландшафтық дизайн обьектілерін бейнелеу 

тәсілімдерімен ашық сәулет ортасының табиғи 

элементтерінің бейнелеу ерекшеліктерімен жеке 

тұрғын үй аумағын абаттандыру және жоспарлау 

бағыттарымен танысу. Жобалау – жобалау 

сатысында жобалау құжаттамасын ресімдеу: 

учаскенің бас жоспарын, дендрологиялық 

жоспарды, абаттандыру элементтерінің 

5        +  +    
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прокциялық сызбаларын әзірлеу. 

54 Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері II 

Сәулет-дизайнерлік шешімді кезең-кезеңімен 

әзірлеуде дизайн-жобалау кезеңдерін зерттеу. 

Жобаланатын обьектінің әлеуметтік техникалық 

және көркемдік ерекшеліктерін  ескере отырып 

шығармашылық ойды жүзеге асыру  жобалық – 

көркемдік мәнерлікті құру әдістемесін меңгеру. 

Курстық жобаны орындаудың әдістемесі мен 

реттілігін сәулеттік орта фрагменттерінің 

графикалық безендіруі мен суреттерінің 

тәсілдерін дизайн обьектілірінің түстік және 

конструктивтік шешімінің принциптерін  дизайн 

– жабдықтың кіші формиэлементтерін жобалау 

мысалында меңгеру. 

5        +  +    

55 Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері III 

Композиция негізінде ұйымдастыратын шағын 

сәулеттік кеңістікті және форманы модельдеу 

дағдыларын меңгеру. Дизайндердің кәсіби 

грамотасы мен шығармашылық ойлауының 

маңызды құрамдас бөлігі ретінде жасанды 

жүйелердің көркем-композициялық формаларын 

пайда болу құралдары мен әдістерін заңдарын 

кәсіби терең түсіну үшін негіз болып табылатын 

жобалаудың шығармашылық әдістерін меңгеру. 

Маркетте үлгілерді орындау дағдыларын 

меңгеру. 

5        +  +    

56 Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IV 

Архитектуралық сызбаларда ақпаратты 

графикалық беру дағдыларын теориялық және 

практикалық меңгеру. Функционалдық 

аймақтауды және қажетті жабдықты таңдау 

іскерлігін есепке ала отырып тұрғын үйлердің 

жабық интерьерлік кеңістіктерін ұйымдастыру 

дағдыларын меңгеру. Әрлеу материалдарын 

іріктеу және архитектурадағы әртүрлі  

стильдердегі сүйеніп кеңестік бейнелі шешу. 

Жұмыс сызбалары жиынтығын сызу дағдылары. 

3        +  +    
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57 Түсті сәулеттік 

ортаны жоспарлау 

Қаланың ашық түсті ұйымының тарихы мен 

қазіргі мүмкіндіктері. Сыртқы жарықтандыруды 

жобалаудың нормативтік-құқықтық базасы. 

Жарықтандыруды қолдануға қойылатын 

талаптар. Қаланың дизайнын ашық, жабық 

кеңістіктерін жарықтандыру.  

5          +  +  

58 Сәулеттік ортаны 

ландшафтық 

ұйымдастыру 

Дизайн, ландшафтық өнер, сәулет және қала 

құрылысы арасындағы қарым-қатынас. Қазіргі 

заманғы жобалау жұмыстарының түрлері. 

Қалалық қоршаған орта дизайнерінің маманы 

және ерекшеліктері. Қалалық ортаны жобалаушы 

алдында тұрған міндеттер. Қауіпсіз, ыңғайлы 

және тартымды қалалық ортаны құруға 

бағытталған іс-шараларды анықтау. Жобалау 

кезеңдері: жобаның құрамы және жұмыс жобасы 

5        +  +    

59 Жоспарлау 

саласындағы 

зерттеулер 

Теориялық негіздер және болжау мен 

жоспарлауды дамыту. Болжау мен жоспарлаудың 

мәні. Жоспарлау және болжау формалары. 

Олардың дамуы мен қолданылуы. Болжау және 

жоспарлау әдістемесінің ғылыми негіздері. 

Жоспарлау және болжау принциптері. Жоспарлар 

жүйесі - болжамдар. Олардың жұптасуының 

әдіснамалық негіздері. 

5 

      +    + +  

60 Аймақтық 

жоспарлау 

Кеңістікті жоспарлау және аймақтық жоспарлау. 

Аймақтың дамуын стратегиялық басқару. 

Аумақтық жоспарлау. Урбанизация және 

қоныстану процестерін басқару. Аймақтың 

ресурстық және әлеуметтік жоспарлауы. 

Аймақтың өндірістік және инновациялық 

әлеуетін дамытуды жоспарлау 

5 

     +  +   + +  

61 Қалалар мен 

ауылдық елді 

мекендерді 

жоспарлау 

Қалалар мен ауылдық елді мекендерді жоспарлау 

Кәсіпорындарды басқарудағы жоспарлаудың мәні 

мен функциялары Жоспарлаудың негізгі 

принциптері мен әдістері Жоспарлау түрлері 

Кәсіпорын жоспарларының жүйесі. Олардың 

өзара байланысы Кәсіпорында жоспарлауды 

5 

     +     +   



25 
 

ұйымдастыру Жоспарланған есептеулер мен 

көрсеткіштер Өндірісті жоспарлау және өнім 

өткізу Маркетинг және персонал санын 

жоспарлау.Өндіріс шығындарын, бөлу 

шығындары мен нәтижелерін жоспарлау. 

Кәсіпорын ресурстарын жоспарлау Қаржылық 

жоспарлау 

62 Сәулеттегі жобалау 

әдістері 

Өзгеше типтегі қоғамдық ғимараттардың жобалау 

ерекшеліктері,  әртүрлі қоғамдық ғимараттардың 

функционалдық және жоспарлау схемаларының 

түрлері, технологиялық жабдықтарды 

орналастыру, белгілі бір функционалдық 

жағдайға арналған қоғамдық ғимараттар үшін 

жоспарлау схемаларының түрлері. Ғғимараттың 

ішкі кеңістігін кешенді ұйымдастыру. Үш 

өлшемді және көркем-фигуративті шешімдерді 

әзірлеу. Қоршаған ортаға орналастыру 

нұсқалары; сайтты жоспарлау шешімі, 

функционалдық аймақтарды бөлу. 

5           + + + 

63 Қазіргі кезеңдегі 

сәулет ортаның 

қалыптасу 

принциптері 

Өзгеше типтегі қоғамдық ғимараттардың жобалау 

ерекшеліктері,  әртүрлі қоғамдық ғимараттардың 

функционалдық және жоспарлау схемаларының 

түрлері, технологиялық жабдықтарды 

орналастыру, белгілі бір функционалдық 

жағдайға арналған қоғамдық ғимараттар үшін 

жоспарлау схемаларының түрлері. Ғғимараттың 

ішкі кеңістігін кешенді ұйымдастыру. Үш 

өлшемді және көркем-фигуративті шешімдерді 

әзірлеу. Қоршаған ортаға орналастыру 

нұсқалары; сайтты жоспарлау шешімі, 

функционалдық аймақтарды бөлу. 

5        +    + + 

64 Қоғамдық ғимаратты 

жобалаудағы 

сәулеттің қалыптасу 

бағытының келешегі 

Тұрғын және қоғамдық ғимараттар мен 

құрылыстар туралы жалпы ақпарат. Құрылыстың 

физикалық және техникалық негіздері. 

Азаматтық ғимараттарды ағаштан кеңістіктік 

жоспарлау және конструктивті шешімдер. 

5           +  + 
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Сәулеттік-құрылыс стандарттау және тұрғын 

және қоғамдық ғимараттардың бас жоспарлары. 

65 Энергия үнемдеуші 

сәулет 

Жылыту жүйесіндегі энергияны үнемдейтін 

технологиялар. Электр энергиясын 

ұйымдастырудың теориялық негіздері. 

Шығындарды жіктеу, аспаптық бақылау әдісі, 

электрмен жабдықтау жүйесінен шығындарды 

азайту әдістемесі. Әдеттегі шешімдер, 

артықшылықтар және ауқым. Орындалған іс-

шаралардың тиімділігін бағалау. 

4     +  +       

66 Сәулеттік шешімдер 

мен құрылыс 

экономикасы 

Құрылыс ұйымдарының еңбек ресурстары. 

Құрылыстағы еңбекті ұйымдастыру. Еңбек 

өнімділігі деңгейінің көрсеткіштері. Еңбек 

өнімділігін өлшеу әдістері. Жіктеу еңбек 

өнімділігіне әсер ететін факторлар. Еңбек 

өнімділігін арттыру жолдары және резервтері. 

Еңбек нормасы, мәні, әдістері, нормалардың 

түрлері. Жұмыс уақытын зерттеу әдістері. 

5 

    +  +       

67 Компьютерлік 

графика және дизайн 

негіздері 

Векторлық графикада еден жоспарын құру. 

Жоспар бойынша текстуралар мен 

материалдарды белгілеу. Өлшеу және белгілеу. 

Жиһаздың орналасуымен жоспар құру. 

Ғимараттарды қарап шығу 6. Adobe Photoshop 

(Стилизация, жеңілдету және нақтылау) 

сүзгілерін қолданып эффект қосу. Векторлық 

графикадағы ішкі визуализация. Adobe Photoshop-

та интерьер коллажын жасаңыз. Жобаның 

дизайны 

5 

       +  +   + 

68 Мультимедиялық 

технологиялар 

Мультимедиа туралы негізгі ақпарат. 

«Мультимедиа» ұғымының мәні. 

Мультимедиялық технологияның даму тарихы. 

Мультимедиялық қосымшаларды жіктеу және 

қолдану. Мультимедиялық аппараттық және 

бағдарламалық қамтамасыз етуді таныстыру және 

мультимедиялық технологияларды қолдануда 

практикалық дағдыларды меңгеру  

5         +    + 
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69 Web-дизайн Гипермәтіндік құжаттар мен веб-сайттар 

тұжырымдамасы. Веб-сайттың жіктелуі. Веб-

сайттардың әртүрлі түрлері, олардың мақсаты 

мен пайдаланылуы. Гипермәтіндік құжаттардың 

түрлері (веб-беттер), олардың айырмашылығы 

мен ұқсастығы. Веб-беттер мен сайттарды 

орналастыру және сақтау. Веб-сервер 

тұжырымдамасы және оның пайдаланушымен 

жұмыс істеу принциптері. Веб-сайттарды қарауға 

арналған бағдарламаларды (браузерлерді) шолу. 

Веб-сайтта жұмыс істеу үшін бағдарламалық 

қамтамасыз етуді таңдау. 

5        +  +   + 

70 Дизайндағы 3D 

модельдеу 

Үш өлшемді модельдеу. Компьютерлік 

графиканың негізгі түсініктері. 3D максимумдағы 

жобалар түрлері. Тор координаттарын орнату. 3D 

кеңістігінде шексіздігін көрсету. Әлемдік және 

объектілік координаттар жүйесі. Қарапайым үш 

өлшемді сахнаны құру. Стереометрия 

көрсеткіштерін жасау. Объектілерді топтастыру. 

Сурет құралдарын және модификацияларын 

басқару. Материалдар және текстуралық өңдеу. 

Қарапайым үлгілер жасау. 

5        +  +   + 

71 Жобалаудың 

дизайны 

Қазіргі заманғы графикалық дизайнның маңызы. 

Дизайн саласындағы дизайн ерекшеліктері. 

Дизайндағы жобалау негіздері. Көркемдік 

ұйымдастыру тұрғысынан графикалық дизайн. 

Байланыс алаңының міндеттерін түсінуде 

графикалық дизайнның тарихи рөлі. 

4       + +     + 
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4. Модульдер сипаттамасы 

 

Модуль 
Құраушы 

компоненттің атауы 
Пререквизиттер 

 

Оқу нәтижесі 

 

 

Жалпы білім беру 

пәндері  

 

 

Қазақстанның қазіргі 

заманғы  тарихы 

Қажет етпейді 

тәуелсіз қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі кезеңдері, 

адамзат қоғамының әлемдік-тарихи дамуының сыни талдауын анықтап 

білуі 

тарихтың жалпы құбылыстары мен оқиғалары жалпы парадигмамен, 

қазіргі заманғы моделінің ерекшеліктері мен маңыздылығымен 

салыстыра білуі 

Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептерін, салдарын 

тарихи әдістерін меңгеру, мәдениетаралық диалогтың әлеуетін анықтап 

істей алуы 

өткен тарихи және ақылға қонымды ақпаратты талдауға негізделген 

қазіргі заманғы проблемаларға ықтимал шешімдерді ұсынып істей 

алуы; 

студенттерге заманауи өзіндік ерекшеліктер мен патриотизмді 

қалыптастыруда және тарихи білімнің іргелі рөлін негіздеу қабілеттілігі 

қазіргі заманғы қоғамның өзара түсіністік, төзімділік, демократиялық 

құндылықтардың басымдықтары бойынша өз азаматтығын 

қалыптастыру қабілеті 

Философия 

Қазақстанның 

қазіргі заманғы  

тарихы, 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің модулі 

философияның пәнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін және бағыттарын, 

тарихын, философияның адам мен қоғам өміріндегі орны мен рөлін 

білуі 

философияның іргелі мәселелерін, олардың қойылу ерекшеліктерін 

және философияның қалыптасу үрдісінде шешілуін,философияның 

өзекті мәселелерін білуі 

философиялық білімнің генезисі мен дамуының ерекшеліктерін 

сараптауды, қазіргі заманғы жаһанданудың өзекті мәселелерін түсінуді 

жүзеге асыруы 

студенттердің философияның әртүрлі мәселелері бойынша, өзіндік 

көзқарасын қалыптастыруды және оны дәлелді түрде жақтауды жасай 
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білуі; 

арнайы философиялық терминдерді, категориялық-ұғымдарды 

қолдануы, зерттеліп отырған сұрақтар бойынша өз ойларын логикалық 

түрде қабілеті 

философияның ережелері мен категорияларын әртүрлі әлеуметтік 

ағымдарды, фактілер мен құбылыстарды бағалауда және сараптауда 

қолдану қабілеті 

Бизнес негіздері Қажет етпейді 

бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру процесі,жүзеге 

асырудың ұйымдық нысандары бизнес инфрақұрылым негізгі 

элементтері, түсініктерін білуі; 

бизнесті жүзеге асыруды реттейтін негізгі заң актілері,кәсіпкерлік 

қызметті бағалау,регламенттеу,заң актілерді әдістері,элементтерді 

жоспарлау білуі 

бизнесті құру,ұйымдастыру бойынша білімдерін қолдану, кәсіпкерлік 

қызметті жүзге асыруда тиімді формаларды анықтау мен шешімдер 

қабылдауістей білуі 

әлеуметтік фактор,этикалық пайымдауларды ескере отырып,шешімдер 

әзірлеу үшін бизнесті ұйымдастыру,ақпарат жинау,түсіндіруді жүзеге 

асыру істей білуі  

бизнесті басқаруда тәсілдерді,құралдарды қолдану қабілеті,бизнесті 

ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгеру, нарықтық тауашаны 

іздеуді жүзеге асыру 

кәсіпорынның перспективалы нарықтық стратегиясын әзірлеу,құру, 

кәсіпкерлік мүмкіндіктерді талдау, өз кәсіпорнын ұйымдастыру 

қабілеті 

Шетел тілі Қажет етпейді 

фонетиканы: әліпби, мен әріп тіркестерінің оқылуы мен айтылуының 

негізгі ережелерін, оқытылатын мамандық бағдарына сәйкес 

лексикалық құрылымдарды білу 

лексиканы, сөзжасам үлгілерін, термин сөздерді, неғұрлым жиі 

қайталанатын грамматикалық құрылымдар мен құбылыстарды, 

лексикалық конструкцияларды білу 

сөздіктің көмегімен және сөздіктерсіз әлеуметтік тұрмыстың мәтіндерін 

оқу, түсіну, аудару қабілеті, сөздікті пайдалана отырып әдебиетті түсіне 

білу 

сауалнама, түйіндеме, тауарларды жеткізу туралы декларацияларды 
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толтыру, жеке және іскери сипаттағы хаттарды түрлері мен талаптаға 

сәйкес жаза білу 

тілдік материалдар негізінде ауызша сөйлеу дағдымашықтарын 

меңгеру, сұрақ қою және ағылшын тілінде әңгімелесуді оқыған пәндер 

ауқымында сақтау қабылеті 

күнделікті,іскерлік қарым-қатынас жағдайларында, ақпаратпен 

алмасуда белгілі тақырыптар шеңберінде өз ой-пікірін жеткізе 

білу,сұхбаттаса білу қабілеті 

Қазақ/орыс тілі 

Қажет етпейді 

знание правильного выбора языковых иречевых средств для решения 

тех или иных задач общения и познания на основе знания достаточного 

объема лексики 

знание системы грамматическогознания, прагматических средств 

выражения интенций, фактологического содержания текстов, 

концептуальнойинформации текста 

умение интерпретировать информацию текста, объяснять в 

объемесертификационных требований стилевую и жанровую 

специфику текстов профессиональной сфер общения 

умение выстраивать программы речевого поведения в 

ситуацияхличностного, социального ипрофессионального общения в 

соответствии с нормами языка 

способность обсуждать этические, культурные, социально 

значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку 

зрения,аргументированно отстаивать её 

способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения, 

составлять бытовые, социально культурные,  

официально деловые тексты в соответствии с нормами 

 

тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы, 

грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық 

құрамын білу 

әлеуметтік тұрмыстық, әлеуметтік мәдени, қоғамдық саяси, оқу кәсіби 

салалардағы қарым қатынас мәтіндері стильдік және жанрлық 

ерекшеліктерін білу 

мәтіндегі ақпарат, әлеуметтік тұрмыстық, мәдени, қоғамдық саяси, оқу 

кәсіби сала қарым қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін 

түсіне білу 
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ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым 

қатынаста әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты 

пайдалана білу 

пікірталаста этикалық, мәдени әлеуметтік маңызды мәселені талқылау, 

көзқарасын білдіру, дәлелді қорғау, әңгімелесуші пікірін сыни бағалау 

қабілеті 

ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика грамматикалық, 

прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына 

қатыса алу қабілеті 

Ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

Шетел тілі 

кәсіби және ғылыми салаларында ауызша және жазбаша сөйлеу 

ерекшілігін,  кәсіби тілдесу саласында шетел тілінің сөздік құрамының 

ерекшеліктерін білу; 

кәсіби негізделген жағдайлар шеңберінде шетел тілінде мәтінді 

құрастыруды және ұйымдастырудың ұлттық мәдени және қоғамдық 

саяси ерешеліктерін білу; 

тілдік, социолингвистикалық, ақпараттық аналитикалық, 

коммуникативтік аспектілерде кәсіби қызмет атқара, сөйлеу 

құралдарын қолдана білу; 

байланыс талаптарына, әріптестің басқа мәдениет өкілі ретінде 

тұлғалық ерекшеліктеріне, тілдеу сипаттамасына сәйкес сөйлеу 

қызметін ұйымдастыра білу; 

іскерлік, ақпараттық және кәсіби техникалық сипаттағы хабарламаның 

сәйкес деңгейін есту арқылы аңғару, пайымдау, оқығаннан ақпаратты 

алу қабілеті; 

ресми, кәсіби сипаттағы хатты жазу кезінде ойды және пайымдауларды,  

ақпаратты тізбекті баяндау және ғылыми техникалық құжаттамамен 

танысу қабілеті; 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің (әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) модулі 

Қажет етпейді 

мәдени сценарийлердің әртүрлі әлеуметтік зерттеулердің стратегиясы 

және нақты мәселелерді талдау әдіснамасын таңдауды негіздеу түрлігін 

білуі;  

қоғамдық-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан 

қоғамдағы қарым-қатынастардың нақты жағдайы, оның даму 

перспективаларын әзірлей білуі; 

заманауи қоғамның және оның әлеуметтік институттарының жұмыс 

істеуінің негізгі принциптері, материалдық мәдениет ескерткіштері 
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туралы идея қалыптастыра білу; 

заманауи қоғамның өзекті мәселелерін сипаттау және талдау 

дағдыларын дамыту, әлеуметтік процестер мен қатынастардың мәні, 

ұлттық қатынастарды білу; 

қарым-қатынастың түрлі салаларында ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізуге, әлеуметтік құнды білімді қалыптастыруға, оны ұсынуға 

қабілеті; 

әлеуметтік мәселелер бойынша өзінің жеке пікірін дұрыс білдіруге 

және дұрыс негізде білуге, өміріндегі өз білімін белсенді қолдануға 

қабілеті. 

Дене шынықтыру Қажет етпейді 

дене жүктемесінің физиологиялық мүмкіндігіне, дене шынықтыруға, 

көрсетуге, орындауға жеткілікті екендігін бағалау ,дене жаттығуларын 

білу; 

таңертеңгі және өнеркәсіптік гигиеналық гимнастика, салауатты өмір 

салты, жеке тұлға, отбасылық, тактика және бәсекелестік ережелерін 

жүргізе білу; 

студенттердің арнайы кәсіби жұмысын қамтамасыз ету үшін дене 

шынықтыру және спорт құралдарын және әдістерін қолданып жүзеге 

асыра білу;  

таңертеңгі және өндірістік гимнастика кешендерін жасау, физикалық 

және функционалды фитностарды жоспарлау, бақылау және басқаруын 

іске асыра білу; 

өзін-өзі тану, өзін-өзі реттеудің, өздерінің психикалық және физикалық 

қабілеттерін жоғарылатуды қамтамасыз ететін дененің күйін басқару 

қабілеті;  

интеллектуалды және физикалық мәдениетті - спорттық іс-әрекетті 

орындау және қалпына келтіру үдерістерін, өмірдің тұрақтылығын 

түсіндіру қабілеті. 

Жаратылыстану-

ғылыми пәндері 
Қолданбалы математика Қажет етпейді 

бір айнымалы функцияларының дифференциалдық есептеу, 

интегралдық есептеу, көп айнымалы фунциясын дифференциалдық 

есептеу техникасын білу; 

түрлі дифференциалдық теңдеулерді шешу, сандық дәрежелік қатарлар 

теориясы, ықтималдық теориясының және математикалық 

статистиканың элементтерін білу; 

математикалық модельдерді құру, математикалық есептерді қою, 
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есептердің шешімін табуда сандық әдістерді қолдану арқылы есептеу 

техникасын пайдалану; 

қазіргі математикалық әдістеме негізінде өз ғылыми зерттеу жұмысы 

тәжірибелік және есептік теориялық материалды қорытындылай білуді 

үйрету; 

жалпы теориялық, арнайы техникалық пәндерді оқуда  және 

математикалық ғылымы жетістіктерін қолдана білу, жетілдіру қабілетін 

дамыту; 

сапалы математикалық зерттеу жүргізілуді және  математикалық 

талдау жүргізу арқылы студенттерге практикалық ұсыныстар беруді 

қарастыру; 

Физика 
Қолданбалы 

математика  

классикалық, қазіргі физиканың заңдары, физикалық құбылыстарын, 

физикалық зерттеулердің заманауи әдістерін, физиканың заңдарын 

техникада қолдана білу; 

физиканың басқа ғылымдармен байланысы, маман даярлаудағы 

ғылыми техникалық мәселелерді шешудегі орны, физиканың ҒТР ролі 

және болашағын білу; 

замануаи физикалық құбылыстарды қолданып физикалық 

тәжірибелердің нәтижелерін талдау, қазіргі заманғы физикалық 

қондырғылармен жұмыс істей білу;  

физикалық құбылыстардың қолдану шекарасын көрсете отырып 

моделін құрастыру, физикалық процестерді математикалық сипаттау 

арқылы талдай білу; 

физиканың нақты есептерін шешу және оларды практикада қолдану, 

студенттердің өз бетімен жұмысын ынталандыру үшін есептер 

құрастыру қабілеті; 

тәжірибелерді даярлау және өткізу, олардың нәтижелерін бағалау, 

студенттермен жасалған тәжірибе нәтижелерін практикалық қолдануға 

пайдалану қабілеті. 

Химия Қажет етпейді 

тұздардың, қышқылдардың, негіздердің, көмірсулардың 

номенклатурасын, негізігі классификациясын және олардың 

туындылары мен полимерлерін білуі; 

негізгі түсінік, химияның заңдары және олардың практикада 

қолданылуын білуі; 

есептеу және теориялық сипаттағы химиялық мәселелерді шешу және 
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арнайы анықтамалық әдебиеттерді пайдалану жұмыс жасай білу; 

алынған эксперименттік деректер негізінде есептеу әдістемесін 

меңгеру, химиялық реакциялардан өтетін элементтердің қасиеттерін 

қарастыруын істей білуі. 

оқу және арнайы әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау қабілеті; 

факторларды жалпылама бақылауды, зертханалық тәжірбиелер 

нәтижелерін алуда және теориялық мәліметтерді бекіту қабілеті. 

Тіршілік қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау 
Қажет етпейді 

алғашқы медициналық көмек көрсету, табиғаттағы әртүрлі табиғи 

апаттарды бағалау және еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен 

ережелер туралы біліуі; 

өрт қауіпсіздігі ережелерін білу, өндірістік кәсіпорындарда жұмыс 

істеу кезінде қауіпсіздік ережелерін сақтай білуі; 

қоршаған ортаға зиянды әсерлерді анықтау, мөлшерін анықтау және 

сандық бағалау, қоршаған ортаны бақылау және үздіксіз бақылау жасай 

білуі; 

өмір қауіпсіздігі шараларын жүргізу, жоспарлау және құру, қауіпті 

және зиянды факторлардың жағымсыз әсерін жоюға жасай білуі; 

жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын пайдалану, адамдар мен 

қоршаған ортаны қолайсыз жағдайлардан қорғау қабілеті; 

авариялық-құтқару жұмыстарын жоспарлау және оған қатысу, зардап 

шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету, қалыпты өмір 

жағдайларын жасауқабілеті 

Техникалық сызба 

Сызба геометрия және 

инженерлік графика 
Қажет етпейді 

 үлгінің сызбаларын құрудың әдістерін; сызбаларда есептерді шешудің 

әдістерін білуі;  

 эскиздерді, сызбаларды және жиналмалы бірлік сызбаларын құрастыру 

әдістерін, стандартты бөлшектердің техникалық сызбаларын құрудың 

әдістерін білуі; 

сызбада көретілген конструкцияны сызуды; азаматтық және өндірістік 

құрылымды сызбаларды оқуды істей білуі керек;  

құрама сызба арқылы бөлшектеу сызбасын құрастыруды; компьютерлік 

бағдарламада сызбаны орындауды істей білуі. 

өзінің болашақ мамандығының өнімінің конструкциясының 

элементтерін орындау және техникалық бөлшектердің сызбаларын 

орындау қабілеті болуы; 

Компьютерлік графика Сызба геометрия объектілердің сызбаларын, сызбалардың эскиздерін, сонымен қатар 
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және AutoCAD және инженерлік 

графика 

сызбадағы есептерді шешудің тәсілдерін білу; 

стандартты бөлшектер мен құрастыру қондырғыларының техникалық 

сызбаларының нобайларын салу тәсілдерін білу; 

сызбада көрсетілген конструкцияларды салу, сонымен қатар азаматтық 

және өнеркәсіптік ғимараттардың сызбаларын оқи білу; 

құрастыру сызбасын және компьютерлік бағдарламаларда 

бөлшектердің дизайнын егжей-тегжейлі жасау мүмкіндігі; 

қағазға бұйымдардың дизайнының техникалық элементтерінің 

сызбаларын сызу, сонымен қатар компьютерлік бағдарламаларды 

қолдана білу қабілеті 

Жалпы 

техникалық 

пәндер 

Теория 

лық механика 
Физика 

механиканың негізгі ұғымдары мен аксиомаларын, күштер жүйелерінің 

түрлендіру тәсілдерін, қатты дене қозғалысының негізгі түрлерін білуі; 

механизмдердің негізгі түрлерін, оларды кинематикалық талдау 

әдістерін; материалдардың деформация түрлерін, оларды беріктік 

есептеу әдістерін білуі. 

қатты дененің тепе теңдік шарттарын, нүктенің қозғалысын 

жылдамдығы мен үдеуін табуды істей білуі;  

жобалаудағы механизмдердің кинематикалық сипаттамаларын 

анықтауды істей білуі. 

математикалық есептерді қолданып инженерлік есептерді шешуде және 

машина механизмдерінің кинематикалық, құрылымдық талдауын 

жасауда қабілеті болуы. 

 

 

Материалтану және 

конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

 

 

Химия 

өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін дайындамалар мен 

машиналар бөлшектерін алу және өңдеудің технологиялық 

әдістемелерін білуі; 

материалдардың құрамдары, қасиеттері, оларды таңдау, машиналар мен 

құрал жабдықтардың талап етілетін пайдалану қасиеттерін білуі. 

конструкциялық материалды дұрыс таңдау, берілген құрылым мен 

қасиеттерді алу мақсатында өңдеуді істей білуі. 

материалдар құрылымын металлографиялық талдау, әр түрлі өңдеу 

жүргізілгеннен кейін дайындамалардың механикалық қасиеттерін алуда 

қабілеті болуы;  

қалыптар, өзекшелер, поковкалар, дәнекерленген қосылыстар 

дайындауда қабілеті болуы. 

өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз ететін дайындамалар мен 
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машиналар бөлшектерін алу және өңдеудің технологиялық 

әдістемелерін білуі; 

Экономика және 

менеджмент 

Кәсіпорын экономикасы Бизнес негіздері 

кәсіпорында жүретін экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мәнін, 

олардың өзара байланысы, өзара тәуелділігін, оларды жүйелеу мен 

модельдеуді білуді; 

кәсіпорын, құрылымдық бөлімшелері жұмысының негізгі техникалық 

экономикалық көрсеткіштері,  шаруашылық объектісі ретіндегі 

кәсіпорынның мәнін білу. 

кәсіпорын ұйымдық, өндірістік құрылымын талдау,басқаруды 

ресурстарды пайдалану негізгі,айналым капиталы кәсіпорын 

экономикалық жағдайына талдай білу; 

шығындар нәтижелер өлшемі бойынша өндіріс шығындарының 

тиімділігін, сондай ақ өсу факторларын және оларды жақсы пайдалану 

мүмкіндіктерін анықтай білу; 

кәсіпорынның ресурстарын басқару, оның қызметінің қаржылық 

нәтижелерін қалыптастыру, инвестициялық қызметті ұйымдастыру 

қабілеті; 

өнімнің сапасын арттыру, сертификаттау негізінде кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігін басқару қабілеті, факторлардың әсерін анықтау; 

Өндірістік менеджмент 
Кәсіпорын 

экономикасы 

өндіріс пен меаптажментті ұйымдастыру негізгі принциптері, 

формалары, әдістері, персоналды басқару негіздері, өндірістік процесс, 

жіктелуі білуі керек; 

кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелер жұмысының техникалық 

экономикалық көрсеткіштерін, шаруашылық жүргізу объектісі 

ретіндегі кәсіпорын мәнін білу. 

шығындар өлшемі бойынша өндіріс шығындарының тиімділігін 

анықтай білу нәтижелер, өсу факторлары және оларды жақсы 

пайдалану мүмкіндіктерн білуі; 

өндірістік үрдістер нәтижелерін практикалық қызметте, басқару 

міндеттерін, өндірістік меаптажмент тәсілдерін пайдалану, 

экономикалық негіздерін істей білу; 

өндірістік, инновациялық процестерді бағалау әдістемелерін пайдалана 

отырып, практикалық есептер мен жағдайларды шешу үшін 

материалды қолдану қабілеті; 

бәсекеге қабілетті өндірісті қалыптастыру, персоналды басқару, іс 
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жүргізу, ұйымдастыру, өндірісті басқару әдістерін пайдалану қабілеті 

Сәулеттік сурет 

және композиция 

Сурет 

 

 

Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

суретті оқып, қолмен орындап үйрену және сұлбасын орындай білу 

керек; 

бір жүйедегі конструкторлық құжатқа кіретін сызба  стандарты, сурет 

орындау техникасы, заттың көрінісін салу тәсілі және оларды кескін 

құрастыруды істей білуі керек 

суретті өлшем құралдарымен және оқу құралдарымен қолдана білу, 

қарапайым дененің түрін анықтап олардың көрінісін салуда қабілетті 

болуы керек 

оқу суретінің негіздерін және суреттің әдістемелік дәйектілігін білу 

конструкциялық құрылым заңдылықтарын қолдана білу, форманың 

пластикалық ерекшеліктерін талдай білу. 

Сәулеттік сурет Сурет 

суретті оқып, қолмен орындап үйрену және сұлбасын орындай білу 

керек; 

бір жүйедегі конструкторлық құжатқа кіретін сызба  стандарты, сурет 

орындау техникасы, заттың көрінісін салу тәсілі және оларды кескін 

құрастыруды істей білуі керек: 

суретті өлшем құралдарымен және оқу құралдарымен қолдана білу, 

қарапайым дененің түрін анықтап олардың көрінісін салуда қабілетті 

болуы керек; 

өзіндік шығармашылық жұмыс үшін қажетті жазықтықта, білім мен 

дағдыларда бейнені реалистік құру қабілеті. 

форманың пластикалық ерекшеліктерін талдай білу; 

Сәулеттік 

композицияның 

негіздері 

Сурет, Сәулеттік 

сурет 

композицияны  оқып, қолмен орындап үйрену және сұлбасын орындай 

білу керек 

бір жүйедегі конструкторлық құжатқа кіретін сызба  стандарты, 

композиция орындау техникасы, заттың көрінісін салу тәсілі және 

оларды композиция  құрастыруды істей білуі керек: 

композицияны  орындауда арнайы құралдарымен және оқу 

құралдарымен қолдануда қабілетті  болуы керек 

 

қарапайым дененің геометриялық түрін анықтап олардың көрінісін 

салуға қабілетті болуы керек; 
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өзіндік шығармашылық жұмыс үшін қажетті жазықтықта, білім мен 

дағдыларда кескіннің реалистік құрылысын құру принциптерінің 

қабілеті. 

 

Сәулет және 

дизайн 

Сәулет Қажет етпейді 

өз құрылысына қалалардағы газ бөлінуі, жобаға және қала аймағындағы 

құрылысқа табиғи-климаттық факторлардың әсерін біріктіретінсәулет 

және құрылыстың даму тенденциясын білу керек; 

жобалық сызба және функционалды бағытына байланысты әртүрлі 

ғимараттарды пайдалану, құрылыс жүргізу жұмысарын талдау, ғимарат 

сызбасын және конструктивті сызбаларды ажырата істей білуі керек;   

шекті жағдайдағы құрылыс конструкциялары есебінің негізгін игеруге 

қабілетті болуы керек; 

тұрғын үйлерді сәулет жобаларының талаптарына сай орналастыру 

жағдайын білуде қабілетті болуы керек 

шекті жағдайлар бойынша құрылыс конструкцияларын есептеу 

негіздерін қарастыру қабілеті болуы. 

Тұрғын үй және өндіріс 

ғимараттардың сәулеті 
Сәулет 

қазіргі заманауи ғимараттарың және құрылымдарын таптастыруын 

білуі керек 

әртүрлі ғимараттарды және құрылымдарды сәулеттік ұйымды және 

өндірістік ортаны әлеуметтік тағайындауды білуі керек 

сәулеттік объектілерді әр түрлі үлгілерің даму ұсынуы; олардың 

жобалау ерекшеліктерің айырып тануды істей білуі керек 

айқын түрлі типтік сәулетшілік шешімдерді демонстрациялап өтуде 

және ғимараттардың үлгісін салуларда қабілетті болуы керек 

ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігінің, қауіпсіздігінің, 

үнемділігі мен тиімділігінің қажетті көрсеткіштерін қамтамасыз ететін 

Конструкциялық материалдарды дұрыс таңдау қабілеті. 

Қалалық құрылыс 

жоспарлау негіздері 

Тұрғын үй және 

өндіріс 

ғимараттардың 

сәулеті 

ғимараттар мен имараттарды жобалау, басқару және  салуды 

ұйымдастырудың теориялық негіздерін білуі керек; 

конструкциялар элементтерін есептеу және қажетті жабдықтарды 

таңдауды істей білуі керек; 

жалпы құрылыс жұмыстарының өндірістік үрдістерін ұйымдастыруды 

істей білу керек.; 

құрылыс өндірісінің жобалаулары мен ұйымдастырылуының жаңа 

технология және алдыңғы қатарлы жетістіктерімен жұмыс жасауда 
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қабілетті болуы керек. 

қаланың мәнін түсіну, оның жекелеген элементтерінің өзара 

әрекеттесуі, қаланың генезисі мен дамуын түсіну, қаланың құрылымын 

талдау, оның қызмет ету және даму ерекшеліктері білу қабілеті 

Қазіргі сәулет және 

дизайн 
Сәулет 

қалалық территорияны инженерлік дайындауды, инженерлік 

абаттандыруды және көліктің теориялық және тәжірибелік негіздерін 

білуі керек 

басжоспарды жобалаудың түрлі сатыларындағы қаланың көліктік 

есептерін және қалалық территорияларды инженерлік дайындау 

сұрақтарын шешуде білімдерін іс жүзінде қоллдануды істей білуі керек; 

модульді оқу нәтижесінде студенттер басжоспар сатысында берілген 

талаптарды қанағаттандыратын жобаларды құру және жүзеге асыру 

кезінде инженерлік білімдерін және дағдыларын қолдана алуда, 

жобалау методологиясын түсіаптаі және курстық, дипломдық 

жобалауда, нақты кәсіби қызметте  істей білуі керек 

- бейнені жазықтықта құру қабілеті, өзіндік шығармашылық жұмыс 

үшін қажетті білім мен қабілетті болуы керек. 

Ландшафттық сәулет 
Қазіргі сәулет 

және дизайн 

елді мекендердің жасыл аймақтарының құрылуының негізгі 

ерекшеліктерін білу 

әр түрлі деңгейдегі жасыл аумақтардың конструкцияларын жасай білуі 

жасыл аймақтарды қалыптастыру мен ішкі жоспарлаудың негізгі 

қағидаларын меңгеру қабілеті 

әр түрлі деңгейдегі жасыл аумақтардың дизайнын жасау қабілеті 

Сәулет және дизайн 

эстетикасы 

Қазіргі сәулет 

және дизайн 

қалалық территорияны сәулеттік дайындауды, интерьерлік 

абаттандыруды және тәжірибелік негіздерін білуі керек 

басжоспарды жобалаудың түрлі сатыларындағы қаланың дизайнерлік 

есептерін және қалалық территорияларды эстетикалық дайындау 

сұрақтарын шешуде білімдерін іс жүзінде істей білуі керек 

модульді оқу нәтижесінде студенттер басжоспар сатысында берілген 

талаптарды қанағаттандыратын жобаларды құру және жүзеге асыру 

кезінде инженерлік білімдерін және дағдыларын қолдана алуда 

қабілетті болу керек;  

жобалау методологиясын түсіаптаі және курстық, дипломдық 

жобалауда, нақты кәсіби қызметте қолдануда қабілетті болу керек 

көркем ұйымдастырылған кеңістікті құру процесінде композициялық 
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міндеттерді сауатты шеше білу 

Құрылыс 

технологиясы 

Ғимараттар мен 

имараттарды салу 

технологиясы 

Тұрғын үй және 

өндіріс 

ғимараттардың 

сәулеті 

құрылыс өндірістер негізгі жағдай және есептерін білуі 

оның қамтамасыз етуге құрылыс өнімге және әдістерге сапаға талаптар 

білуітұтас құймалы ғимараттар мен имараттар конструкциясын 

жобалау және тұрғызуды білуі керек 

жаңа технологияларды қолдана отырып ғимараттардың жаңғырту 

жобаларын дайындауда және ғылыми зерттеулерді орындауды істей 

білуі керек 

еңбекті ұйымдастырудың жетекші әдістерін қолдана отырып 

ғимараттардың жобаларын дайындауда және ғылыми зерттеулерді істей 

білуі. 

құрылыс жұмыстарының операциялары мен үрдістердің құрамын 

анықтау дағдысы болу. 

Құрылыс өндірісінің негізгі ережелері мен міндеттерін білу; 

Ғимараттарды сақтау 

және қалпына келтіру 

 

 

Ғимараттар мен 

имараттарды салу 

технологиясы 

қалпына келтірудің маңызды принциптерін білу; 

қалпына келтіру қызметінің негізгі бағыттарын білу; 

қалпына келтірудің міндеттері мен негізгі принциптерін түсіне білу, 

мұражай объектілерінің әртүрлі санаттарын ажырата білу, мұражай 

объектілерінің қолданыстағы типологиясымен байланыстыра білу; 

мұражайдың қарапайым әдістерін меңгеру, мұрағат затын өз бетінше 

анықтау ғылыми-зерттеуде қабілеті 

Сәулет-құрылыс 

технологиялары 

Ғимараттар мен 

имараттарды салу 

технологиясы 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттардың конструкцияларының 

ерекшеліктері мен жіктелулерін білуі керек; 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттардың жобаларын іске асыруды 

істей білуі керек; 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттар конструкциясын жобалау 

және тұрғызуға қабілетті болуы керек 

ғимараттар мен имараттарды жобалау мақсатында тиімді 

конструкциялар түрін таңдауға қабілетті болуы керек 

құрылыс жұмыстарының операциялары мен үрдістердің құрамын 

анықтау дағдысы болуы керек 

Құрылыс үрдістерінің 

технологиясы 

Ғимараттар мен 

имараттарды салу 

технологиясы 

құрылыс үрдістерін жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін білуі  

керек 

жобаның орындалуының көлемі мен мерзімін күнтізбелік жоспарының 

орындалуын істей білу керек 
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құрылыс үрдістерінің бағдарламасын ұйымдастыру қабілетінің болуы; 

өндірістік ғимараттар мен тұрғын үйлердің құрылысының өндірісі, 

құрылысты бақылауда қабілетінің болуы 

жалпы құрылыс жұмыстарына технологиялық карталарды жобалау 

қабілеті болуы; 

құрылыс процесін орындау әдісін және қажетті техникалық құралдарды 

негізді таңдай білу 

Құрылыс өндірісінің 

технологиясы 

Құрылыс 

үрдістерінің 

технологиясы 

ғимараттар мен имараттарды жаңғыртудың күнтізбелік жоспары, қайта 

жаңғыртудағы құрылыстың бас жоспарын жобалау ерекшеліктеріy 

білуі керек,  

тұрғын, өнеркәсіптік және қоғамдық ғимараттарды жаңғыртуды білуі 

керек; 

 ұйымдастыру, құрылыс-монтаждау жұмыстарының өндірісі, сондай-ақ 

ғимаратты жаңғыртудың арнайы әдістері жөнінде білуі керек; 

ғимараттар мен имараттарды жаңғырту жобасын істей білуі керек; 

алған  теориялық  білімдерін практикалық  есептерде  пайдалануда 

қабілеті болуы керек. 

құрылыс процестерінің еңбек сыйымдылығын, машиналық беріктігін 

және жұмысшылардың, машиналар мен механизмдердің, 

материалдардың қажетті санын анықтай білу 

Сәндік-

қолданбалы өнер 

және эргономика 

Сәндік- қолданбалы 

өнер І 
Қажет етпейді 

әр түрлі көркемдік материалдармен жұмыс істеу технологиясы мен 

техникасын  білу керек 

сәндік композицияның көркемдік және мәнерлі құралдарын білу керек 

өнер және қолөнердің эскиздерін істей білу керек 

әртүрлі құралдармен, әдістермен және материалдармен безендірілген 

декоративті композициялар жасауға қабілетті болуы 

сәндік композицияны жасау саласында кәсіби біліктілік 

дағдыларындақабілетті болуы 

Сәндік- қолданбалы 

өнер ІІ 

Сәндік- 

қолданбалы өнер І 

сәндік композицияның көркемдік және мәнерлі құралдары жұмыс 

жасай білуі 

сәндік өнер туындыларын жасау технологиясы мен технологиясын білу 

өнер және қолөнердің эскиздерін істей білу керек 

әртүрлі құралдармен, әдістермен және материалдармен безендірілген 

декоративті композициялар істей білу керек 
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технологияның талаптарына сәйкес материалдарды көркем өңдеудің 

әдістеріне қабілеті болуы 

Интерьер сәулеті 

Сәндік- 

қолданбалы өнер 

ІІ 

белгілі бір оқу орнының белгілі бір білім деңгейінде оқу процесінің 

сапасын қамтамасыз ету үшін қазіргі заманғы әдістер мен 

технологияларды, оның ішінде ақпаратты білуі 

әр түрлі оқу орындарында негізгі және элективті курстардың оқу 

жоспарларын орындау мүмкіндігі 

білім беру процесінің сапасын қамтамасыз ету үшін білім беру 

ортасының мүмкіндіктерін, оның ішінде ақпаратты пайдалану 

мүмкіндігі 

әр түрлі оқу орындарында негізгі және элективті курстардың оқу 

бағдарламаларын орындау қабілеті 

Эргономика Арнайы сурет ІІ 

қателер теориясының негіздерін және математикалық статистика, 

эксперименттерді ұтымды жоспарлау үшін ықтималдықтар теориясын 

білуі керек; 

өлшемдер теориясы мен  патенттік және лицензиялау жұмыстарының 

негіздерін білуі керек 

жоспарлы зерттеулерді ұтымды жоспарлап істей білуі керек; 

ғылыми эксперимент деректерін  өңдеп істей білуі керек 

ұйымдастырушылық-әдістемелік аспектілерін орындауға қабілетті 

болуы 

Сәулеттік дизайн 

негіздері 

Арнайы сурет 1 

Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

курстың басқа пәндермен қарым-қатынасы және оның дизайнердің 

практикалық қызметіндегі рөлі туралы білуі керек 

композициялық құралдардың типологиясы және олардың өзара 

әрекеттестігі білуі керек 

олардың құрылымы мен құрылысын білуі негізінде объективті әлемнің 

ғарыш пен адам санының объектілерін бейнелеуінің әдістерін істей 

білуі керек 

сызбаға сәйкес нысанның пішінін қайта құру (үш проекцияда) және оны 

изометриялық және еркін проекцияларда бейнелеп істей білуі керек 

материалдардағы жұмыстарды орындау әдістеріне қабілетті болуы 

академиялық сызбаның бейнелеу тәсілдерін және  материалда жұмыс 

істеу әдістеріне қабілетті болуы 

Арнайы сурет 2 Арнайы сурет 1 
ақпарат жинау және талдап білу керек 

дизайндағы композицияның негіздері  мен  композициялық 
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құралдардың типологиясы және олардың өзара әрекеттестігін білуі 

керек 

графикалық өнімдерді жобалауда баспа технологиясы саласындағы 

инновациялық әзірлемелерді өз шығармашылығында қолда істей білуі 

керек 

әртүрлі пластикалық материалдарда олардың ерекшеліктерін ескере 

отырып жұмыс істей білуі керек. 

материалдардағы жұмыстарды орындау әдістеріне қабілетті болуы 

керек 

академиялық сызбаның бейнелеу тәсілдерімен жұмыс істеу әдістеріне 

қабілетті болу 

Кескіндеме Арнайы сурет 2 

станокты кескіндеудің негізгі заңдылықтарын, техникасы мен 

техникасын білу; 

кескіндеме техникасы мен технологиясын, бояу заңдылықтарын білу 

түс пен реңктің көмегімен кеңістіктер мен көлемдерді модельдеу, түрлі 

әдістерді қолдана отырып, түрлі-түсті және ритмикалық композициялар 

құруды жасай білуі 

түстің түсі арқылы көркем және сәндік композициялар жасау 

мүмкіндігі; 

визуалды іс-әрекеттің негіздерін игеру, қосымша визуалды 

материалдармен жұмыс жасау дағдыларын қолдана білу қабілеті 

Ландшафтты дизайн Арнайы сурет 2 

ландшафттың негізгі компоненттерінің құрылымы мен өзара 

байланысын білуі 

жасыл кеңістіктің және оның элементтерінің сәулеттік ландшафты 

құрылысының негізгі принциптері мен әдістерін білу керек 

өнер және қолөнердің эскиздерін істей білуі керек 

әртүрлі құралдармен, әдістермен және материалдармен безендірілген 

декоративті композициялар жасай білуі керек 

аумақты архитектуралық-ландшафтқа талдау жүргізе білуі керек 

эскиз идеяларын өзіндік қалыптастыруға, дамытуға және қорғауға 

қабілетті болуы керек 

Сәулеттік графика 

Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

графика түрлерін және тілдік графикалық құралдарын білуі керек 

графикалық материалдар мен құралдардың ерекшеліктерін білуі 

пропорцияларды беру арқылы суреттің қысқа мерзімді эскиздерін істей 

білу керек 
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ер адамның бейнесін көркемдік имиджді құрумен бейнелеу білу керек 

тапсырманы орындау кезінде ең мағыналы графикалық ұсыну үшін 

құралдарды, материалдарды және техниканы пайдалануға қабілетті 

болуы 

кәсіби терминдермен және ұғымдармен жұмыс істеуге қабілетті болуы 

Макеттеу Сәулеттік графика 

сызықты қарындаштың негізгі сипаттары мен ерекшеліктері және сурет 

графикасын білуі 

жазықтықтағы графикалық бейнелердің негізгі әдістерін білуі 

мәнерлеп графикалық көріністі орындау үшін құралдарды, 

материалдарды және техниканы пайдала білуі 

кәсіби терминдермен және ұғымдармен жұмыс істей білуі 

тапсырманы орындау кезінде графикалық құралдарды, материалдарды 

және техниканы пайдалану қабілетті болуы 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері 

Профильдік дизайнның 

элементтері мен 

процесстері I 

Сәулеттік графика 

адамның негізгі антропометриялық параметрлерін білуі керек; 

бекіткіштер түрлері, дизайн шешімдерін білуі керек; 

композицияның заңдылықтарын, яғни графикалық дизайндағы 

композицияның негізгі қағидаларын істей білуі; 

теңдесі жоқ тұлғалар туралы ақпаратты өңдеуге қабілетті болуы 

жобалық жобаға қатысты проблемалар мен тәсілдерге ықтимал 

шешімдер жиынтығын қорытындылай білу керек 

аумақты архитектуралық-ландшафтық талдау жүргізу қабілеті болу 

керек 

Профильдік дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IІ 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері I 

имиджді ұйымдастырудың теориясы мен принциптерін білу 

адамның (оператордың) негізгі антропометриялық параметрлерін білу 

қажет 

композицияның заңдылықтарын, яғни графикалық дизайндағы 

композицияның негізгі қағидаларын қолдана істей білу керек 

оператор үшін сауалнама әзірлеу қабілетті болу керек 

теңдесі жоқ тұлғалар туралы ақпаратты өңдеу қабілетті болуы 

Профильдік дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IІІ 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IІ 

адамның (оператордың) негізгі антропометриялық параметрлерін білуі 

бекіткіштер түрлері, дизайн шешімдерін білуі 

композицияның заңдылықтарын, яғни графикалық дизайндағы 

композицияның негізгі қағидаларын істей білуі 

теңдесі жоқ тұлғалар туралы ақпаратты өңдеу қабілетті болуы 

тапсырманы орындау кезінде графикалық құралдарды, материалдарды 
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және техниканы пайдалану қабілетті болуы 

Профильдік дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IV 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IІІ 

сәулеттік дизайнның теориялық негіздері, оларды дизайн-графикалық 

модельде іске асыра білу 

объектіні далалық зерттеу әдістері және жағдайды талдап білуі 

дизайн кескін құрап білу керек 

оператор үшін сауалнама әзірлеп білу керек 

материалдардағы жұмыстарды орындау әдістеріне қабілеті болуы керек 

академиялық сызбаның бейнелеу тәсілдері, материалда жұмыс істеу 

әдістеріне қабілетті болуы 

 

 

 

 

 

Сәулеттік 

ортадағы түстік 

және ландшафты 

ұйымдастыру 

Түсті сәулеттік ортаны 

жоспарлау 

Сурет,  

Арнайы сурет 2 

қалалық және ландшафттық жағдайдағы тұрғын, қоғамдық және 

өндірістік нысандардағы жобалау мәселелерін шешу үшін жарық пен 

түсті пайдалана білуі 

проблемаларды шешуге арналған құралдарды таңдап білуі 

болашақта  кәсіби қызметте «қалалық ортаны және қазіргі заманғы 

жарықтандыру жүйелерін ашық түсті ұйымдастыру» пәні бойынша 

алынған білімдерді қолдана  білу керек 

композициялық әдістерді талдау, оларды келесі іс-шараларда қолдана 

білу керек 

әртүрлі стильдер мен бағыттардың архитектуралық құрылымдарын 

жобалау кезінде кәсіптік даярлық бойынша дағдылары болу керек 

Сәулеттік ортаны 

ландшафтық 

ұйымдастыру 

Түсті сәулеттік 

ортаны жоспарлау 

ақпаратты қорғау талаптарына қатысты ақпарат алу, сақтау және өңдеу 

әдістемесінің негіздерін білуі 

жобасына қойылатын талаптарды талдау және анықтай істей білуі 

жобалық жобаға қойылатын талаптардың егжей-тегжейлі сипаттамасын 

істей білу керек 

жобалық жобаға қатысты проблемалар мен тәсілдерге ықтимал 

шешімдер жиынтығын қорытындылай білу керек 

өздігінен жүру және далалық зерттеулер материалдарын өңдеу қабілеті 

болуы 

Сәулеттік 

жоспарлау 

Жоспарлау 

саласындағы 

зерттеулер 

 

Сәулеттік ортаны 

ландшафтық 

ұйымдастыру 

корпоративтік қаржыны басқаруды ұйымдастыруды жоспарлау 

принциптерін білу; 

әдістемелерді білу, ұйымның өндірістік, экономикалық және қаржылық 

қызметін технологиялық талдай білуі; 

қабылданған шешімдерді олардың нәтижелері мен ұйымның жағдайына 
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әсер ету тұрғысынан бағалай білуі; 

тәуекелдерді бағалау мүмкіндігі; басқару құжаттарымен жұмыс жасай 

білуі; 

басқарушылық шешімдер қабылдау үшін сандық және сапалық талдау 

қабілеті; 

иелену қабілеті - ұйымдастырушылық және басқарушылық модельдерді 

құруда қабілеті; 

Аймақтық жоспарлау 

 

Жоспарлау 

саласындағы 

зерттеулер 

  

зерттеу әдістері мен жоспарлау туралы білуі; 

кәсіпорынды, саланы стратегиялық басқару процесінің негізгі 

элементтерін білуі; 

кәсіпорынның, саланың, аймақтың және экономиканың нәтижелерін 

талдау жасай білуі; 

жоспарларды, жобаларды әзірлеу және бағалау қабілеті; 

ғылыми зерттеулер әдіснамасы мен әдіснамасы бойынша қабілеттілігі; 

Қалалар мен ауылдық 

елді мекендерді 

жоспарлау 

Аймақтық 

жоспарлау 

 

архитектуралық қызметті дамытудың міндеттері мен тенденцияларын, 

практикалық және теориялық сұрақтарды қоса алғанда, аяқталған 

курстық жобалар бойынша ғимараттар мен құрылыстардың 

типологиясын білуі; 

сәулет дизайны мен құрылысының нормалары мен ережелерін білуі; 

архитектурада қалыптасу әдістерін таңдау жасай білуі; 

конструктивті шешімдерді, құрылыс технологияларын және сервистік 

жүйелерді тұтастай біріктіру қабілеті; 

архитектуралық жобаларды жүзеге асыру қабілеттілігі. 

 

Сәулеттік 

жобалау 

Сәулеттік жобалау І 
Қазіргі сәулет 

және дизайн 

сәулет дизайнының элементтері мен процесстерін, объектілерін 

зерттеуді білуге 

 

жүйелік зерттеу және әрекеттерді жобалау барысында (іздеу, талдау, 

шешім) және нұсқалы жоба сатыларына жобалы құжатнама 

дайындауды білуге; 

 
қабылдаулардың игеруі дайын жобалы ой іске асырулары 

демонстрациясын істей білуге;  

 
жасайтындарды суреттерде, чертеждерде және макеттерде жұмыс 

жасауға қабілетті болуы керек 

 
тәжірибе және қысқаша мәнмен түсіндіргіш хатқа алынған нәтижені 

баяндауға қабілетті болуы керек 
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Сәулеттік жобалау ІІ 
Сәулеттік 

жобалау І 

ғимараттар мен құрылымдарға қойылатын сәулеттік, 

техникалық талаптарды білуі керек 

 экономикалық және санbтарлы – гигиеналық талаптарды білуі керек; 

 
- ғимараттар мен құрылымдардың сәулет –құрылыс және 

композициялық шешімдерінің принциптерін білуі керек 

 

жобалаудың негіздерін, унификация, типизация 

және құрылыс индустрилизациялау - жасайтындарды суреттерде, 

чертеждерде және макеттерде жұмыс жасауға қабілетті болуы керек 

 
тәжірибе және қысқаша түсіндіргіш хатқа алынған нәтижені баяндауға 

қабілетті болуы керек. 

 
сәулет-құрылыс жұмыс сызбаларын орындаудың негізгі ережелерін 

білу қабілеті. 

 

Сәулеттік жобалау ІІІ 
Сәулеттік 

жобалау ІІ 

дизайн элементтері мен процесстерін, объектілерін зерттеуді білуге 

 
зерттеу және әрекеттерді жобалау барысында (іздеу, талдау, шешім) 

және нұсқалы жоба сатыларына жобалы құжатнама дайындауды білуге; 

 
қабылдаулардың игеруі дайын жобалы ой іске асырулары 

демонстрациясын істей білуге;  

 
жасайтындарды суреттерде, чертеждерде және макеттерде жұмыс 

жасауға қабілетті болуы керек; 

 
тәжірибе және қысқаша мәнмен түсіндіргіш хатқа алынған нәтижені 

баяндауға қабілетті болуы керек. 

Сәулеттегі 

ғимараттарды 

ақпараттық 

жүйелерде 

жобалау және 

модельдеу 

Сәулеттегі ақпараттық 

жүйелерді  жобалау 

Компьютерлік 

графика 

сәулет дизайнының элементтері мен процесстерін, объектілерін 

зерттеуді білуге 

жүйелік зерттеу және әрекеттерді жобалау барысында (іздеу, талдау, 

шешім) және нұсқалы жоба сатыларына жобалы құжатнама 

дайындауды білуге; 

қабылдаулардың игеруі дайын жобалы ой іске асырулары 

демонстрациясын істей білуге; 

жасайтындарды суреттерде, чертеждерде және макеттерде жұмыс 

жасауға қабілетті болуы керек; 

тәжірибе және қысқаша мәнмен түсіндіргіш хатқа алынған нәтижені 

баяндауға қабілетті болуы керек 

Композициялық 

модельдеу 

Сәулеттегі 

ақпараттық 

жүйелерді  

архитектуралық композиция құрылысын реттейтін заңдардың 

теориясын, негізгі түрлері мен құралдарын, қасиеттерін білу; 

визуалды қабылдау негіздерін және формаларды құру принциптерін 
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жобалау білу; 

бастапқы ақпаратты жинау және талдау, жобалық идеяны ұсыну және 

оны шығармашылық шешім әзірлеу кезінде дәйекті түрде дамыту 

мүмкіндігі 

алған теориялық және практикалық дағдыларды қолдана отырып, 

сәулеттік және кеңістіктік ортаны ұйымдастыру кезінде кеңістіктік 

ойларын көрсету мүмкіндігі 

қала тұрғысынан көлемдік-кеңістіктік құрылымдар мен кешендерді 

архитектуралық модельдеудің құралдары мен әдістеріне ие болу 

мүмкіндігі 

автордың сәулеттік және көркем дизайнын жетілдірудің 

шығармашылық әдістерін игеру мүмкіндігі 

Ғимараттарды 

ақпараттық модельдеу 

Сәулеттегі 

ақпараттық 

жүйелерді  

жобалау 

жобалаудың негізгі қағидалары мен есептерді білуі керек 

ғимараттарды және имараттарды, сондай-ақ құрылыс 

конструкцияларды мен олардың бөлшектерін есептеу үшін қолданатын 

негізгі қазіргі компьютерлік бағдарламарды білуі керек; 

жобалау кезіндегі пайдаланатын негізгі ақпараттық технологияларды 

істей білуі керек; 

жиі пайдаланатын бағдарламалардағы шеткі элементтер түрлерін 

қолдануға қабілетті болуы керек 

әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттардың тапсырмаға, 

стандарттарға, техникалық шарттарға, нормативтік құжаттарға 

сәйкестігін бақылау қабілеті. 

Азаматтық және 

өнеркәсіптік 

ғимараттардың 

құрылыс 

конструкциялары 

Сәулет құрылымдары 

және құрастыру 

теориясы 

Ғимараттар мен 

имараттарды 

тұрғызу 

технологиясы 

жоғары математиканың фундаменталды негіздерін, оның ішінде 

алгебра, геометрия, математикалық талдау, ықтималдықтар теориясы, 

математикалық статистиканың негіздерін білу; 

классикалық және қазіргі физиканың негізгі физикалық құбылыстарын, 

негізгі ұғымдарын, заңдары мен теорияларын білу: 

құрылыс ғылымдары бойынша әдебиеттердегі математикалық 

аппараттарды өз бетінше пайдалану, математикалық білімдерін кеңейту 

мүмкіндігі; 

физика және химия пәндерінен алған білімдерін басқа пәндерді 

оқытуда қолдана білу 

заманауи талаптарды ескере отырып және компьютерлік есептеу 

жүйелері мен бағдарламаларын қолдана отырып, физикалық және 
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техникалық есептеулер жүргізу қабілеті; 

Азаматтық және 

өндіріс ғимаратарының 

конструкциялары 

Сәулет 

құрылымдары 

және құрастыру 

теориясы 

құрылыс материалдарының физико-механикалық құрамын, құрылыс 

конструкцияларын есептеу және құрастыру әдістерін, ғимараттар мен 

имараттардың прогрессивті шешімін және даму жолдарын жасауды 

білуі керек 

 

құрылыс материалдарының физико-механикалық құрамын, құрылыс 

конструкцияларын есептеу және құрастыру әдістерін, ғимараттар мен 

имараттардың прогрессивті шешімін және даму жолдарын жасауды 

білуі керек 

 
шекті жағдайдағы құрылыс конструкцияларының негізін есептеуге 

қабілетті болуы керек 

 жеке конструктивтік элементтерді есептеу қабілеті. 

 
нормативтік, нұсқаулық және техникалық әдебиеттерді пайдалана 

отырып, олардың элементтерін есептеу және құрастыру қабілеті болу 

 

 

 

 

 

Құрылыс 

конструкциялары І 

Азаматтық және 

өндіріс 

ғимаратарының 

конструкциялары 

құрылыс материалдарының физико-механикалық құрамын, құрылыс 

конструкцияларын есептеу және құрастыру әдістерін білуі керек; 

 
ғимараттар мен имараттардың прогрессивті шешімін және даму 

жолдарын жасауды білуі керек 

 
болат конструкциясының жобалау негізін, болаттың әртүрлі 

жағыдайдағы құрамын білуі керек 

 

ғимараттар мен имараттардың конструктивтік сызбасын құрастыруды, 

нормативтік, конструктивтік және техникалық әдебиеттерді пайдалана 

отырып, құрастыру және есептеу жұмыстарын жүргізуді істей білуі 

керек 

 конструкциялық элементтерді есептеуге қабілетті болуы керек. 

 

Құрылыс 

конструкциялары ІІ 

Азаматтық және 

өндіріс 

ғимаратарының 

конструкциялары 

ағаш және пластмасс материалдарының физика-механикалық 

қасиеттерін білуі керек; 

 
ағаш конструкцияларын құрылымдау және есептеу әдістерін білуі 

керек; 

 
болат конструкциясының жобалау негізін, болаттың әртүрлі 

жағыдайдағы құрамын білуі керек 

 

ғимараттар мен имараттардың конструктивтік сызбасын құрастыруды, 

нормативтік, конструктивтік және техникалық әдебиеттерді пайдалана 

отырып, құрастыру және есептеу жұмыстарын жүргізуді істей білуі 

керек 
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   конструкциялық элементтерді есептеуге қабілетті болуы керек. 

Сәулеттік ортаны 

қалыптастыру 

бағыттары мен 

принциптері 

 

Сәулеттегі жобалау 

әдістері 
Арнайы сурет 2 

ландшафттың негізгі компоненттерінің құрылымы мен өзара 

байланысын  білуі 

жасыл кеңістіктің және оның элементтерінің сәулеттік ландшафты 

құрылысының негізгі принциптері мен әдістерін білуі 

сәулет жобасын әзірлей білу керек 

салауатты, қол жетімді және жайлы ортаны құрудың нақты әлеуметтік-

экологиялық мәселелерін шешуді жобаға енгізе білу керек 

аумақты архитектуралық-ландшафтық талдау жүргізуге және эскиз 

идеяларын өзіндік қалыптастыруға қабілеті болу керек 

Қазіргі кезеңдегі сәулет 

ортаның қалыптасу 

принциптері 

Арнайы сурет 2 

компьютерлік және желілік технологияларды білуі 

өзін-өзі оқыту құралдары мен жүйесі туралы білуі 

өздігінен білім алу үшін қаражат жинап істей білуі 

ақпаратты, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана 

отырып, қажетті форматта ақпаратты ұсына білу керек 

әр түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және 

салыстыруға және зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжау  

қабілеті болуы 

Қоғамдық ғимаратты 

жобалаудағы сәулеттің 

қалыптасу бағытының 

келешегі 

Қазіргі кезеңдегі 

сәулет ортаның 

қалыптасу 

принциптері 

компьютерлік және желілік технологиялар білуі 

өзін-өзі оқыту құралдары мен жүйесі туралы білуі 

ақпаратты, компьютерлік және желілік технологияларды пайдалана 

отырып, қажетті форматта ақпаратты ұсына білу керек 

әр түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды сыни талдау, бағалау және 

салыстыра білу керек 

зерттеу нәтижелерін жоспарлау және болжауда қабілетті болуы 

Энергия үнемдеуші 

сәулет 

Қазіргі кезеңдегі 

сәулет ортаның 

қалыптасу 

принциптері 

инновациялық әлеуетті бағалау әдістемесі, жобаны коммерцияландыру 

тәуекелдігі, жобаланған объектілер мен өнімдердің техникалық және 

экономикалық талдай білуі 

инженерлік құрылымдарды жобалау әдістері  олардың құрылымдық 

элементтері мен жүйелердің  инженерлік есептеулер әдістерін білуі 

керек; 

құбылыстар мен объектілердің физика-математикалық модельдерін 

әзірлей білуі керек 
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әр түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды  талдау, бағалау және 

салыстыру қабілеті болуы керек 

аналитикалық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу қабілеті болу керек 

Сәулеттік шешімдер 

мен құрылыс 

экономикасы 

Сәулеттегі 

жобалау әдістері 

экономикалық жұмыстың негізгі ерекшеліктерін және сәулеттік дизайн 

ерекшеліктерін білу; 

міндеттерді, техникалық реттеу принциптерін және оларға қойылатын 

талаптарды білу 

нормативтік құжаттардың мазмұнын білуі; 

отандық және шетелдік дизайн және құрылыс тәжірибелерінің 

сәулеттік және дизайнерлік шешімдерін жинақтау, талдау және сыни 

бағалауды жасай білуі 

экономикалық тиімділікті есептеу қабілеттілігі 

Компьютерлік 

графика, дизайн 

негіздерімен 

мультимедиялық 

технология 

Компьютерлік графика 

және дизайн негіздері 

Компьютерлік 

графика және 

AutoCAD 

 

растрлық және векторлық кескіндерді өңдеудің негізгі әдістері 

графикалық ақпаратты сақтау тәсілдерін білу; 

кескіндерді растрлық және векторлық форматтағы файлдарда сақтай 

білу; 

компьютерлік графика саласындағы жобалық есептерді шешу үшін 

идеяларды ұйымдастыра және іздей білу; 

суреттерді құру және өңдеу қабілеттілігі; 

компьютерлік графика есептерін шешуде ақпараттық технологияны 

қолдану қабілеті; 

Мультимедиялық 

технологиялар 

Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

мультимедиялық технологияның тұжырымдамасын білуі; 

аппараттық және бағдарламалық мультимедиялық технологияны білуі 

білім беру мультимедиалық өнімдерін дамыта білу керек 

дайын мультимедиялық өнімдерді өз қызметінде сауатты пайдалана 

білу керек 

мультимедиялық өнім әзірлеушінің құрал-бағдарламалық құралдарын 

пайдалануға және мәтінді өңдеу, графика, бейне, дыбыс, анимация 

жасауға  қабілеті болу керек 

Web-дизайн 
Мультимедиялық 

технологиялар 

WEB дизайнының теориялық және практикалық аспектілерін білуі 

WEB дизайнының негізгі түрлері, оларды жобалау және сайттарды 

әзірлеу әдістемесі туралы білуі 
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WEB дизайнының әдістерін жіктеп істей білуі керек 

WEB -сайттарды жасау үшін пайдаланылатын веб-әзірлеуге арналған 

заманауи серверлік технологиялармен істей білуі керек 

интернет беттерін жобалауға және ақпараттық жүйенің домені 

модельдері қолдануға қабілеті болуы керек 

Дизайндағы 3D 

модельдеу және 

жобалаудың 

дизайны 

Дизайндағы 3D 

модельдеу 

Компьютерлік 

графика және 

дизайн негіздері 

студенттерді қарапайым мысалдармен модельдердің әртүрлі түрлерімен 

жұмыс істеу ерекшеліктерін білу 

қағаз, ағаш және сынық материалдардың үлгілерін жасау әдістерін білуі 

керек 

WEB қосымшаларын әзірлеуді қолдайтын құралдармен істей білуі 

керек 

тақырыптық салада WEB қосымшаларына негізделген ақпараттық 

жүйелердің техникалық құралдармен істей білуі керек 

тетіктер мен компоненттерді үлгілеу және есептеу үшін қолданбалы 

бағдарламалар көмегімен жобалау мәселелерін шешуге қабілетті болуы 

керек 

Жобалаудың дизайны 

Компьютерлік 

графика және 

дизайн негіздері 

дизайнердің кәсіптік қызмет ерекшелігін білуі керек  

пәндік кеңістіктік ортаны ұйымдастыру арқылы адамның, әлеуметтік 

топтардың және қоғамның мінез-құлқы мен білімін қалыптастырудағы 

дизайнердің рөлін білуі 

кез-келген күрделі объектілердің көркемдік дизайнын талдау және 

синтездеудің жалпы ғылыми әдістерін қолдануды істей білуі керек 

жобаның тақырыбы бойынша отандық және шетелдік тәжірибені 

жинақтауда қабілеті болуы керек 

жобалаудағы дизайнның әлеуметтік маңыздылығын бағалауда қабілетті 

болуы. 

жолдың өтімдік қабілетін анықтау мәселелерінде қабілеті болуы. 

 

 

5. 2020-2025 жж. арналған оқу жопары 

 

Модуль 

атауы 

К
о
м

п
о
н

ен
т 

 

тү
р
і,

 ц
и

к
л
 

Пәндер атауы 

К
р
ед

и
тт

е

р
  

са
н

ы
 

Сағаттар саны 

 

Семестрлер бойынша кредиттердің  бөлінуі 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 
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Д П/З СОӨЖ СӨЖ 
Қорытынды 

бақылау 

Барлығ

ы 

1  

сем           

2 

 сем  

3  

сем 

4  

сем 

5  

сем 

6  

сем 
7  сем 

8             

сем 

9        

сем 

10 

сем 

Жалпы білім 

беру пәндері 

ЖББП, 

МК 

Қазақстанның қазіргі 

заманғы  тарихы 
5 30 15 30 60 15 МЕ 150 5               

 

  

ЖББП, 

МК 
Философия 5 30 15 30 60 15 емт 150       5         

 
  

ЖББП, 

ЖК 
Бизнес негіздері 5 30 15 30 60 15 емт 150 5               

 
  

ЖББП, 

МК 
Шетел тілі 10   90 60 120 30 емт 300 5 5             

 
  

ЖББП, 

МК 
Қазақ/Орыс тілі 10   90 60 120 30 емт 300 5 5             

 
  

ЖББП, 

МК 

Ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялар 

(ағылшын тілінде) 

5 30 8/7 30 60 15 емт 150     5           

 

  

ЖББП, 

МК 

Әлеуметтік-саяси 

білімнің 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) модулі 

8 60 30 30 90 30 емт 240 4 4             

 

  

ЖББП, 

МК 
Дене тәрбиесі 8 60 150     30 емт 240 2 2 2 2         

 
  

  
 

ЖББП циклі 

бойынша барлығы 
56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0 0 

  
БП, 

ЖК 
  76 300 150 255 555 150 2280 4 14 20 13 5 10 0 10 0 0 

Жаратылыс 

тану-

ғылыми 

пәндері 

БП, 

ЖК 

Қолданбалы 

математика 
4 30 15 15 45 15 емт. 120 4               

 
  

БП, 

ЖК 
Физика 5 30 8 /7 30 60 15 емт. 150   5             

 
  

БП, 

ЖК 
Химия 4 30 8 /7 15 45 15 емт. 120   4             
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БП, 

ЖК 

Тіршілік 

қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау 

5  30 15 30 60 15 емт. 150     5       

 

 

Техникалық 

сызба 

БП, 

ЖК 

Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 
4 30 15 15 45 15 емт. 120   4             

 

  

БП,  

ЖК 

Компьютерлік 

графика AutoCAD 
5 30 15 30 60 15 емт. 150     5      

 

 

БП, 

ЖК 
Оқу практикасы 1         

диф. 

сынақ 
30   1       

   

 

 

Жалпы 

техникалық 

пәндер 

БП, 

ЖК 
Теориялық механика 5 30 15 30 60 15 емт. 150     5 

  
        

 
  

БП, 

ЖК 

Материалтану. 

Конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

5 30 15 30 60 15 емт. 150     5     
  

  

  

  

  

  

 

  

  

БП, 

ЖК 
Өндірістік практика 28         

диф. 

сынақ 
840       8   10   10 

 
  

Экономика 

және 

менеджмент 

БП, 

ЖК 

Кәсіпорын 

экономикасы 
5 30 15 30 60 15 емт. 150       5         

 
  

БП, 

ЖК 

Өндірістік 

менеджмент 
5 30 15 30 60 15 емт. 150 

 
       5       

 
  

  
БП  

ТК 
  66 390 210 390 780 210 1980 0 0 3 10 20 15 10 5 3 0 

 «Қала құрылысы» мамандануының пәндері 

Сәулеттік сурет 

және 

композиция 

БП, 

ТК 
Сурет 5 30 8/7 30 60 15 емт 150       5         

 
  

БП, 

ТК 
Сәулеттік сурет 5 30 15 30 60 15 емт 150         5       

 
  

БП, 

ТК 

Сәулет 

композициясын

ың негіздері 

5 30 8/7 30 60 15 емт 150         
 

 5     
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Сәулет және 

дизайн 

БП, 

ТК 
Сәулет   3 15 15 15 30 15 емт 90     3           

 
  

БП, 

ТК 

Тұрғын үй және 

өндіріс 

ғимараттардың 

сәулеті 

5 30 15 30 60 15 емт 150       5         

 

  

БП, 

ТК 

Қалалық құрылыс 

жоспарлау 

негіздері 

5 30 15 30 60 15 емт 150       
 

 5       

 

  

БП, 

ТК 

Қазіргі сәулет 

және дизайн 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5       

 
  

БП, 

ТК 

Ландшафттық 

сәулет 
5 30 15 30 60 15 емт 150      5   

 
 

БП, 

ТК 

Сәулет және 

дизайн эстетикасы 
5 30 15 30 60 15 емт 150         

   
5    

 
  

Құрылыс 

технологиясы 

БП, 

ТК 

Ғимараттар мен 

имараттарды салу 

технологиясы 

5 30 15 30 60 15 емт 150         5  
 

    

 

  

БП, 

ТК 

Ғимараттарды 

сақтау және 

қалпына келтіру 

5 30 15 30 60 15 емт 150            5 
 

  

 

  

БП, 

ТК 

Сәулет-құрылыс 

технологиялары 
5 30 15 30 60 15 емт 150       5  

 
 

БП, 

ТК 

Құрылыс 

үрдістерінің 

технологиясы 

5 30 15 30 60 

15 емт., 

курс. 

жұмыс 

150             
 

5 

 

  

БП, 

ТК 

Құрылыс 

өндірісінің 

технологиясы 

3 15 15 15 30 15 емт 90           

  

  
 

 

3   

 
«Сәулет дизайны» мамандануының пәндері 

Сәндік- 

қолданбалы 

өнер және 

эргономика 

БП, 

ТК 

Сәндік- 

қолданбалы өнер І 
5 30 15 30 60 15 емт 150       5         

 
  

БП, 

ТК 

Сәндік- 

қолданбалы өнер 

ІІ 

5 30 15 30 60 15 емт 150         5       
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БП, 

ТК 
Интерьер сәулеті 5 30 15 30 60 15 емт 150      5   

 
 

БП, 

ТК 
Эргономика 5 30 15 30 60 15 емт 150         

 
  5    

 
  

Сәулет және 

дизайн 

негіздері 

БП, 

ТК 
Арнайы сурет 1 3 15 8/7 15 30 15 емт 90     3           

 
  

БП, 

ТК 
Арнайы сурет 2 5 30 15 30 60 15 емт 150       5         

 
  

БП, 

ТК 
Кескіндеме 5 30 15 30 60 15 емт 150     5    

 
 

БП, 

ТК 

Ландшафтты 

дизайн 
5 30 8/7 30 60 

15 

емт., 

к. 

жұмы

с 

150       
 

5        

 

  

БП, 

ТК 
Сәулеттік графика 5 30 15 30 60 15 емт 150         5       

 
  

БП, 

ТК 
Макеттеу 5 30 15 30 60 15 емт 150         

  
5     

 
  

Профильдік 

дизайнның 

элементтері 

мен 

процесстері 

БП, 

ТК 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері I 

5 30 15 30 60 15 емт 150           5     

 

  

БП, 

ТК 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IІ 

5 30 15 30 60 15 емт 150             5   

 

  

БП, 

ТК 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IІІ 

5 30 15 30 60 15 емт 150             
 

5 

 

  

БП, 

ТК 

Профильдік 

дизайнның 

элементтері мен 

процесстері IV 

3 15 15 15 30 15 емт 90           

  

  
 

 

3 
  

  
БД  циклі бойынша 

барлығы   
142 690 360 645 1335 360 4260 4 14 23 23 25 25 10 15 3 0 
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КП, 

ЖК 
  42 150 75 150 300 75 1260 0 0 0 0 5 5 5 5 5 17 

Сәулеттік 

ортадағы түстік 

және 

ландшафты 

ұйымдастыру 

КП, 

ЖК 

Түсті сәулеттік 

ортаны жоспарлау 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5     

  

 
  

КП, 

ЖК 

Сәулеттік ортаны 

ландшафтық 

ұйымдастыру 

5 30 15 30 60 15 емт 150           5   

  

 

  

 

Сәулеттік 

жоспарлау 

 

КП, 

ЖК 

Жоспарлау 

саласындағы 

зерттеулер 

5 30 15 30 60 15 емт 150       5 

 

 

 

КП 

ЖК 

Аймақтық 

жоспарлау 
5 30 15 30 60 15 емт 150        5 

 
 

КП, 

ЖК 

Қалалар мен 

ауылдық елді 

мекендерді 

жоспарлау 

5 30 15 30 60 15 емт 150        

 

 

5 
 

КП, 

ЖК 

Диплом алды 

практика 17         
диф. 

сынақ 
510                 

 
17 

  
КП, 

ТК 
  48 300 150 270 570 150 1440 0 0 0 0 0 0 15 10 23 0 

«Қала құрылысы» мамандануының пәндері 

Сәулеттік 

жобалау 

КП, 

ТК 

Сәулеттік жобалау 

І 
5 30 15 30 60 15 емт 150         

   
5  

  

 
  

КП, 

ТК 

Сәулеттік жобалау 

ІІ  
5 30 15 30 60 15 емт 150             

 
5 

 
  

КП, 

ТК 

Сәулеттік жобалау 

ІІІ 
4 30 15 15 45 15 емт 120               

 

 

4   

Сәулеттегі 

ғимараттарды 

ақпараттық 

жүйелерде 

жобалау және 

модельдеу 

КП, 

ТК 

Сәулеттегі 

ақпараттық 

жүйелерді  

жобалау 

5 30 15 30 60 15 емт 150         
 

   5 

  

 

  

КП, 

ТК 

Композициялық 

модельдеу 
5 30 15 30 60 15 емт 150        

 
5  
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КП, 

ТК 

Ғимараттарды 

ақпараттық 

модельдеу 

5 30 15 30 60 15 емт 150         

  
 

  

  

5   

Азаматтық 

және 

өнеркәсіптік 

ғимараттар 

дың құрылыс 

конструкция 

лары 

КП, 

ТК 

Сәулет 

құрылымдары 

және құрастыру 

теориясы 

5 30 15 30 60 15 емт 150     

 

 5 

 

 

 

КП, 

ТК 

Азаматтық және 

өндіріс 

ғимаратарының 

конструкциялары 

5 30 15 30 60 

15 емт., 

курс. 

жұмыс 

150           

  

 
5 

 

  

КП, 

ТК 

Құрылыс 

конструкциялары 

І 

5 30 15 30 60 15 емт 150           

  
  

 

5   

КП, 

ТК 

Құрылыс 

конструкциялары 

ІІ 

4 30 15 15 45 15 емт 120             

  
 

 

4   

 
«Сәулет дизайны» мамандануының пәндері 

Сәулеттік 

ортаны 

қалыптастыру 

бағыттары мен 

принциптері 

КП, 

ТК 

Сәулеттегі 

жобалау әдістері 
5 30 15 30 60 

15 

емт 
150         

  
 

 5 

  

 

  

КП, 

ТК 

Қазіргі кезеңдегі 

сәулет ортаның 

қалыптасу 

принциптері 

5 30 15 30 60 
15 

емт 
150             5 

  

 

  

КП, 

ТК 

Қоғамдық 

ғимаратты 

жобалаудағы 

сәулеттің 

қалыптасу 

бағытының 

келешегі 

5 30 15 30 60 
15 

емт 
150               5 

 

  

КП, 

ТК 

Энергия 

үнемдеуші сәулет 
4 30 15 15 45 

15 

емт., 

к.жұ

мыс 

120               
 

 

4 
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КП, 

ТК 

Сәулеттік 

шешімдер мен 

құрылыс 

экономикасы 

5 30 15 30 60 
15 

емт 
150         

 

5 
 

Мультимедиял

ық технология 

және Web-

дизайн 

КП, 

ТК 

Компьютерлік 

графика және 

дизайн негіздері 
5 30 15 30 60 

15 

емт 
150       5  

 

 

КП, 

ТК 

Мультимедиялық 

технологиялар 
5 30 15 30 60 

15 

емт 
150         

 
    5 

 
  

КП, 

ТК 
Web-дизайн 5 30 15 30 60 

15 

емт 
150           

     

5 
  

Дизайндағы 3D 

модельдеу 

және 

жобалаудың 

дизайны 

КП, 

ТК 

Дизайндағы 3D 

модельдеу 
5 30 15 30 60 

15 

емт 
150           

   
  

5 
  

КП, 

ТК 

Жобалаудың 

дизайны 
4 30 15 15 45 

15 

емт 
120             

  

4 
  

    
КП циклі 

бойынша барлығы 
90 450 225 420 870 225 2700 0 0 0 0 5 5 20 15 28 17 

    
Қорытынды 

аттестаттау 
12           360                 

 
12 

    Барлығы 300 1380 1005 1335 2775 765 9000 30 30 30 30 30 30 30 30 31 29 

 

 

Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі           

 

  

Семестр 
ЖББП 

МК 

ЖББП 

ЖК 
БП ЖК БП ТК КП ЖК КП ТК ҚА Барлығы 

Ұзақтығы (с.і. сессия, 

каникулсыз), апта 

1 21 5 4         30 18 апта 

2 16   13+1 пр         30 19 апта 

3 7   20 3       30 18 апта 

4 7   5+8 пр 10       30 26 апта 

5     5 20 5 
 

  30 18 апта 

6     10 пр 15 5 
 

  30 27 апта 

7       10  5 15   30 18 апта 

8     10 пр 5  5 10   30 27 апта 



60 
 

 9 
  

 

3 5 23 
 

31 18 апта 

 10          17 пр 
 

12 29 24 апта 

Барлығы 51 5 76 66 42 48 22 300 213 апта 

 


