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І. Білім беру бағдарламасы паспорты 

 

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері 

6В07302 «Құрылыс» білім беру бағдарламасы құрылыс саласына бакалаврларды теориялық және практикалық терең даярлауға 

бағытталған. 

Білім беру бағдарламасы мақсаты - техникалық өңдеуді орындау, кәсіби негізделген техникалық шешімдерді жасау, құрылыс 

материалдары, бұйымдары мен құрылымдары негіздері, жылу, газ және сумен жабдықтау жүйелерін, құрылыс үрдістері мен өндіріс 

технологиясын білу үшін кәсіби дағдылар мен қабілеттерін қалыптастыру. 

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

1. Құрылыс саласындағы болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттерін қалыптастыру; 

2. Барлық кезеңдерде эксперимент аясында студенттердің өзіндік ғылыми-зерттеушілік және ғылыми-зерттеу қызметі үшін 

алғышарттар жасау; 

3. Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істеу, кәсіби қызметте отандық және шетелдік тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты 

жүйелеу және жинақтау. 

6В07302 «Құрылыс» білім беру бағдарламасы болашақ мамандардың жоғары тұлғалық-кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға, 

құрылыс процестерін басқару бойынша қызметті ұйымдастыру, мазмұны мен жүзеге асыру тәртібіне, мемлекеттік, аймақтық, жергілікті 

басқару деңгейлерінде осы міндеттерді шешуде дағдыларды меңгеруге мүмкіндік береді. 

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы 

            Білім беру бағдарламасы ұлттық біліктілік шеңберіне және кәсіби стандарттарға сәйкес (Строительство жилых  и нежилых зданий, 

Версия 1, 2018 год,  Разработка строительных проектов, Версия 1, 2019) әзірленген, Дублин дескрипторларымен және Еуропалық біліктілік 

шеңберімен келісілген, еңбек нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді. 6В07302 «Құрылыс» білім беру 

кәсіпорын мен оның бөлімшелерін құрылыс материалдарымен және электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету бойынша жұмысын басқаруды 

және ұйымдастыруды қамтамасыз етуге қабілетті құрылыс саласындағы бакалаврды дайындауды көздейді. 

6В07302  «Құрылыс» білім беру бағдарламасы пәндерді оқып-үйренуге арналған модульдік жүйе негізінде жасақталған және екі 

мамандандыру бойынша «өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс» «автокөлік жолдарының құрылысы және жөндеу» бойынша жалпы мәдени 

және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыратын 19 модульден тұрады. 

Жалпы білім беру циклі, негізгі және негізгі пәндер білім беру бағдарламасына модульдер кіреді: 

 Жалпы білім беру пәндері  

 Жаратылыстану ғылыми пәндер 

 Техникалық сызба 

 Жалпы техникалық пәндер 



7 
 

 Экономика және менеджмент 

 

 

 Механика 

 Құрылыс ісінің негіздері, технологиялар және құрылыс материалдары 

 Инженерлік желілер, жүйелер мен жабдықтар 

 Заманауи құрылыс материалдарының технологиясы 

 Құрылыс материалдары өндірісі кәсіпорынын ұйымдастыру 

 Процесстер және аппараттар 

 Бетон негіздері 

 Құрылыс өндірісінің технологиясы 

 Құрылыс құрылымдарының технологиясы 

 Ғимараттар мен имараттарды қайта салу технологиясы 

 Құрылыстағы сметалық іс және сәулеттік жобалау 

 Құрылыс керамикасының технологиясы  

 Арнайы құрылыс материалдары 

 Бетон өндіру технологиясы 

  

 Бакалавриатта оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттер көлемімен анықталады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін игеру 

және бакалавр дәрежесін алу үшін күтілетін оқу нәтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білімнің білім беру бағдарламасы толық игерілген 

болып саналады. Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқудың аяқталуының негізгі өлшемі білім алушының барлық оқу кезеңінде кемінде 

240 академиялық кредиттерді, оның ішінде студенттің оқу қызметінің барлық түрлерін игеру болып табылады. 

1.3 Біліктілік сипаттамасы 

Кәсіби қызметтің саласы. 

Кәсіби қызмет аясында келесі салалар болуы мүмкін: құрылыс, машина жасау, химия, тау-кен, мұнай, газ, металлургия өнеркәсібі. 

Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері: құрылыс-монтаждау басқармалары мен ұйымдары, құрылыс бұйымдарын өндіру 

зауыттары, коммуналдық шаруашылық кәсіпорындары, құрылыс техникасы мен жабдықтарын пайдалану және жөндеу кәсіпорындары, 

құрылыс бойынша акционерлік бірлестіктер болып табылады. 

Бітірушілердің кәсіби қызмет пәндері: 

Мамандардың күш-жігері құрылыс-монтаж жұмыстарын ұйымдастыру мен жүргізуге, ғимараттар мен техникалық жабдықтарды пайдалану 

бойынша жұмыстарды ұйымдастыру мен жүргізуге, жетекші мамандардың басшылығымен ғылыми - зерттеу ұйымдарында жұмыстарды 

жүргізуге бағытталған. 
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Бітірушілердің кәсіби қызметінің типтік міндеттері: 

Құрылыс және монтаждау,  арнайы, жобалық-конструкторлық  және ғылыми-педагогикалық жұмыс. 

Ұйымдастыру-технологиялық қызметі: 

Құрылысты дайындау және жүзеге асыру, сондай-ақ жобалау-іздестіру жұмыстарын ұйымдастыру және басқару. 

Өндірістік-басқарушылық қызметі: 

Ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік жүйелер мен жабдықтарды салу, пайдалану және жаңғырту бойынша құрылыс-монтаждау 

жұмыстарымен айналысатын командаларды басқару; құрылыс техникасы мен жабдықтарын пайдалану және жөндеу және автоматтандыру; 

Есептеу және жобалау жұмыстары: 
Ғимараттар мен құрылыстарды, жолдарды, инженерлік жүйелерді, құрылыс машиналары мен жабдықтарын және автоматтандыру 

құралдарын салу және қайта жаңарту бойынша жобалау-конструкторлық жұмыстарды орындау. 

 

2. Оқыту нәтижелері (негізгі құзыреттіліктер) 

Жалпы құзыреттілік 

6В07302-Құрылыс білім беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар бакалавры келесі негізгі құзыреттерге ие: 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас жасауға қабылеттілік. Қазіргі алуан 

түрлі қоғамдарға бейімділік қабылеті болуы керек, сыни ойлауға және дене тәрбиесін жетілдіруге, Қазақстанның тарихи және экономикалық 

дамуын терең түсіну және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстаным көрсету қабылеті (N 1); 

- әлеуметтік гуманитарлық пәндердің білімдері негізінде тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қатынастарды бағалай білу қабілеті; 

нақты ғылымдарды зерттеу және олардың әдістемелерін қолдана білу қабілеті; жеке тұлғалық және кәсіби бәсекелеске дайындыған көрсете 

білу; Қазақстанның қоғамдық құқықтық, этикалық нормаларына және қоғамдық, іскерлік, мәдени нормаларын пайдалана білу қабілеті (N 2); 

- ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланып, кәсіптік 

қызметінің негізгі стандартты есептерін шығара білу, жараталыстану – ғылыми және жалпы техникалық пәндердің негізгі заңдарын кәсіптік 

қызметінде пайдалана білу қабілеті (N 3); 

-ғимараттар мен құрылыстарды жобалау, салу, пайдалану және қайта құру саласындағы шешімдерді бағалаудың техникалық, 

технологиялық, экономикалық критерийлерін білу, жұмыстарды талдау және геотехникалық процестерді компьютерлік модельдеуді қолдану 

арқылы құрылыс жүйелерін бағалау (N 4); 

- ғимараттар мен құрылыстарды салу және қайта құру бойынша жұмыстарды жобалау және ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу 

жұмыстары, технологиялық процестердің тұрақтылығы мен тиімділігін қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды жүзеге асыру мүмкіндігі (N 

5); 

-жаңа құрылыс материалдарын, жоғары тиімді құрылыс бұйымдары мен құрылымдарын, құрылыс бұйымдары мен құрылымдарының 

өндірілуін жақсарту әдістерін, бұйымдар мен конструкциялар салу технологиясындағы ғылым мен техниканың жетістіктерін білу және 

қолдану қабілеті (N 6); 

-құрылыс материалдарын таңдау және пайдалану, ғимараттар мен құрылыстар салу кезінде құрылымдарға жүктемені есептеу 
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саласында жетілдіру мүмкіндігі (N 7); 

- техникалық қадағалау, техникалық түсірілім, құрылыс және қайта құру кезінде инженерлік жүйелерді жобалау, құрылыс өндірісі 

үшін арнайы машиналар мен жабдықтарды таңдау кезінде геодезиялық жұмыстарды жүргізу қабілеті (N 8); 

- жобалық есептеулердің алдын-ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу, жобалық және жұмысшы техникалық 

құжаттаманы әзірлеу мүмкіндігі (N 9); 

- құрылыс өндірісінің, құрылыс материалдары мен конструкцияларын өндірудің технологиялық процестерін, технологияларын дәл 

баптау және меңгеру (N 10); 

- құрылыс өндірісін жүргізу және ұйымдастыру, кәсіби негізделген техникалық шешімдер қабылдау мүмкіндігі (N 11);  

- стандартты қолданбалы жобалау мен графикалық бағдарламалық жасақтама пакеттерін қолдана отырып, техникалық тапсырмаларға 

сәйкес бөлшектер мен құрылымдарды жобалау технологияларын, инженерлік іздестіру әдістерін меңгеру (N 12); 

- әзірленген жобалар мен техникалық құжаттаманың ғимаратқа, стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа нормативтік 

құжаттарға сәйкестігін бақылау мүмкіндігі (N 13). 

 

3. Пәндердің сипаттамасы 

 

№ Пән атауы Пәнніңқысқаша мазмұны 

 
Кредит 

саны 

Қалыптастыру құзыреттілігі 

N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N1

0 

N1

1 

N1

2 

N1

3 

1 Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары: 

ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері. 

Азаматтық-саяси қайшылықтар. ХХ ғасырдың екінші 

жартысындағы Қазақстандағы кеңестік 

реформалардың қайшылықтары мен зардаптары. 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

құрылымының қалыптасуы. Рухани жаңғыру және 

қоғамдық-саяси дамудың келешегі 

5 + +            

2 Философия Ойлау мәдениетінің пайда болуы. Әлемнің 

философиялық түсінігінің негіздері. Сана, жан және 

тіл. Онтология және метафизика. Таным және 

шығармашылық. Білім, ғылым, техника және 

технологиялар. Адам философиясы және құндылық 

әлемі. Өмірдің мәні. Еркіндік философиясы. Өнер 

философиясы. Қоғам және мәдениет. Тарих 

5 + +            
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философиясы. Дін философиясы. "Мәңгілік ел 

"және" Рухани жаңғыру " – жаңа Қазақстанның 

философиясы. 

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 Social and Everyday Life. Әлеуметтік және күнделікті 

өмір. Social– Cultural Life. Әлеуметтік - мәдени өмір. 

Lexical themes: Spare time of students. Лексикалық 

тақырыптар: Студенттердің бос уақыты.  Sport in our 

life. Спорт біздің өмірімізде. Educational – 

Professional Life. Оқу - кәсіби өмір. Lexical themes: 

Education system. Educational Establishments. 

Education system in Kazakhstan. Лексикалық 

тақырыптар: Білім беру жүйесі. Оқу орындары. 

Қазақстандағы білім беру жүйесі. 

10 + +            

5 Қазақ /Орыс тілі Танысу. Мен және қоршаған орта. Оқу орны. Туған 

жерге саяхат. Кітапханада. Менің мекенжайым. 

Уақыт, жыл мезгілдері, апта. Күн тәртібі. Сауда 

орталықтарында. Тағам. Денсаулық. Киім. Адамның 

мінезі, қасиеттері. Мерекелер. Қоғамдық орындарда. 

Мәдени орындарда. Қызықты мәліметтер. Саяхат. 

Менің Отаным. Қазақ халқының дәстүрлері, өнері. 

Қазақ халқының танымал тұлғалары. Қазақстан 

жастары. Ақпарат. Жаңа әліпби 

10 + +            

Успешное овладение видами речевой деятельности в 

соответствии с уровневой подготовкой. 

Формирование и совершенствование навыков 

+ +            
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владения языкомв различных ситуациях бытового, 

социально-культурного, профессионального 

общения. Формирование навыков продуцирования 

устной и письменнойречи в соответствии с 

коммуникативной целью и профессиональнойсферой 

общения. Развитие форм продуктивного 

речепроизводства на русском языке, что 

способствует активизации самостоятельной работы 

студентов 

6 Ақпараттық 

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 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

модулі 

Әлеуметтік шындық және жалпы мағынасы. 

Әлеуметтік тәжірибедегі кері байланыс. Қазіргі 

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 + +            

8 Дене шынықтыру 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 

8 + +            
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келіп ұзындыққа секіру, гимнастика, акробатика, 

спорттық ойындар, волейбол, баскетбол, қол добы, 

қазақ ұлттық ойыны, «Аңшылар» , 

«бәйге».Президенттік тест. 

9 Математика Сызықтық алгебра және аналитикалық геометрия 

элементтері. Математикалық талдауға кіріспе. Бір 

айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. 

Бір айнымалы функцияны интегралдық есептеу. 

Кешенді сандар, олардың формалары, өту 

формалары. Көптеген айнымалылардың 

функциялары, анықтау аймағы, қасиеттері, 

графиктері, шегі. Дифференциалдық теңдеулер, 

түрлері және шешу әдістері. Сандық және 

функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы 

мен математикалық статистика элементтері 

4  + +           

1

0 

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. Максвеллдің таралу 

заңы. Больцманның таралу заңы. Құбылыс көшіру. 

Нақты газдар. Термодинамика заңдары. Циклдар. 

Жылу қозғалтқыштары. Капиллярлы құбылыстар. 

Электростатика. Тұрақты электр тогы. 

5  

 

+ 

 

+           

1

1 

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-

4  + +           
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тотықсыздану реакциялары. Элементтер химиясы 

және олардың маңызды қосылыстары. 

1

2 

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 

    +   +      

1

3 

Сызба 

геометриясы және 

инженерлік 

графика 

Нүктенің проекциясы. Бірыңғай конструкторлық 

құжаттар жүйесі туралы түсінік (БКҚЖ). Формат. 

Масштаб. Сызық түрлері. Сызба шрифті (қарпі). 

Аксонометриялық проекциялар. Өлшемдер қою. 

Проекциялық құрастыру. Түзудің проекциясы. 

Проекциялық сызу. Көрнекілік көрінісі бойынша үш 

проекциясын құрастыру. Нүкте және түзу және 

эпюрдегі екі түзу. Жазықтық. Кескіндер, қималар, 

тіліктер, шығару элементтері. Жазықтықтың 

проекциялары. Түзу және жазықтық 

4  +          +  

1

4 

Компьютерлік 

графика 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 

  +  +       +  
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1

5 

Теориялық 

механика 

Статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. 

Жинақталатын күштер жүйесінің тепе-теңдігі. Еркін 

орналасқан күштердің жазық жүйесі. Орталыққа 

қатысты күш моменті. Күштер жұбы. Қатты дененің 

ауырлық орталығы. Нүкте кинематикасы. Қатты 

дененің үдемелі және айналмалы қозғалысы.Қатты 

дененің жазық параллель қозғалысы.Қатты дененің 

қозғалмайтын нүктенің айналасындағы қозғалысы 

және еркін қатты дененің қозғалысы. Нүктенің 

күрделі қозғалысы. 

5  +     + +      

1

6 

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  +     + +      

1

7 

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. 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. 

5   + +     +     

1

8 

Өндірістік 

менеджмент 

Өндірістік менеджменттің мәні. Өндірістік 

менеджменттің негізгі функциялары. Өндірістік 

5   + +     +     
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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. 

1

9 

Сұйықтық пен газ 

механикасы 

Сұйықтың физикалық қасиеттерi. Гидростатикалық 

қысым. Қысымдардың түрi және олардың өлшемi. 

Гидростатиканың негiзгi заңы. Сұйықтың тепе-

теңдiгiнiң теңдеуi. Өлшейтiн қысымдардың 

құралдарының құрылымы. Паскаля және оның 

практикалық қолдануы заңы. Архимедтiң заңы. 

Гидродинамиканың негiзгi ұғымдары. Сұйықтың 

қозғалысының теңдеуi. Бернулли теңдеу. Сұйықтың 

қозғалысының тәртiптерi.  

3  

+     + + 

     

2

0 

Материалдар 

кедергісі 

Созылу және сығу деформациялары. Статикалық 

анықталмайтын жүйелер. Кернеулi күй. Жазық 

геометриялық қималардың мiнездемелерi. 

Материалдар және конструкциялар элементтері 

механикасының негіздерін, тетіктердің, 

машиналардың және аспаптардың жұмыс істеу 

қабілетін есептеудің және жобалаудың жалпы 

жолдарын меңгеру.  

5  

+     + + 

     

2

1 

Машиналар мен  

механизмдер 

теориясы 

Механизмдер мен машиналардың құрылысы. 

Механизмдер мен машиналар теориясының негізгі 

ұғымдары. Кинематикалық жұптардың жіктелуі. 

Жазық және кеңістіктік механизмдердің негізгі 

түрлері. 

Механизмдердің кинематикасы. Механизмдердің 

кинематикалық сипаттамалары. Иінтіректі 

механизмдердің кинематикалық талдауы. Тісті 

механизмдердің кинематикалық талдауы. 

5  

+     + + 
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Эвольвентті ілу. Эвольвентті ілінудің қасиеттері. 

Жұдырық механизмінің кинематикасы. Механизмдер 

мен машиналардың динамикасы . Механизмдер мен 

машиналарда әрекет ететін күштер. Динамикалық 

талдау есептері. 

2

2 

Құрылыс ісінің 

негіздері 

Құрылыс ісінің негізгі ережелері мен түсініктері. 

Тиеу-түсіру және тасымалдау жұмыстары. Көлік 

және тиегіш-түсүргіш жұмыстары. Әрлеу жабуларын 

жасау технологиясы. Қазіргі заманғы 

материалдармен беттерді қаптау. Аспалы төбелерді 

жасау. Сапалық бақылау. Қысқы мезгілде құрылыс 

өндірісін ұйымдастыру ерекшеліктері. 

5     +      +   

2

3 

Құрылыс 

материалдары 

Халық шаруашылығындағы құрылыс 

материалдарымен құрылымдарының құны. Құрылыс 

материалдарының негізгі қасиеттері. Табиғи 

материалдар. Керамикалық өнімдер. Шыны және 

шыны бұйымдары. Бейорганикалық 

байланыстырғыштар. Бетондар. Құрылыстық 

шешімдер. Ағаштан жасалған материалдар мен 

бұйымдар 

5      + +   +    

2

4 

Құрылыстық 

монтаждау жұмыс 

негіздері 

Құрылыстағы басқару және басқару теориясы мен 

тәжірибесінің дамуы. Құрылыс өндірісін дайындау. 

Желілік модельдеу, құрылыстағы жоспарлау және 

басқару. Құрылыстағы жоспарлау негіздері. 

Жұмысты ұйымдастыру әдістері және объект 

құрылысының ұйымдастырушылық-технологиялық 

параметрлері. Өндірістік объектілер мен 

кешендердің құрылысын ұйымдастыру. Басқарудың 

негізгі түсініктері мен заңдылықтары. 

5     +      +   

2

5 

Бетондау 

технологиясы 

Құрамында бетон қоспасының концепциясы, оның 

құрылымдары мен қасиеттерінің ерекшеліктері, 

сұйық фазаның рөлі және ауаның ауасы. Химиялық 

қоспаларды ұтымды пайдалануды және бетонға 

5     +    +     
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қоспаларды енгізу технологиясын сипаттайды. 

Цемент тасының микроқұрылымын қалыптастыру 

кезінде су және химиялық қоспалардың рөлі, сондай-

ақ бетон қоспасының реологиялық қасиеттері және 

оны бағалау әдістері. Тиксотропия және сапасын 

бағалау және бетон қоспасының техникалық 

сипаттамаларын анықтау, сондай-ақ бетон 

қоспаларының технологиялық қасиеттеріне әсер 

ететін факторларды сипаттайды. 

2

6 

Жаңа құрылыс 

технологиялары 
«Жаңа құрылыс технологиялары» пәнін игерудің 

мақсаты студенттердің құрылыс материалдары 

саласындағы білімдерін, материалдардың құрамы, 

құрылымы мен қасиеттерінің байланысы, берілген 

құрылымы мен қасиеттері бар материалдарды алу 

тәсілдері және ресурстар мен энергияны барынша 

үнемдеу, сонымен қатар жүргізу дағдыларын 

дамыту. Стандартты әдістер бойынша құрылыс 

материалдарын сынау және олардың сапа 

көрсеткіштерін бағалау. 

5     + +       + 

2

7 

Геодезия Геодезиялық жұмыстарды өндіру процестері. Жалпы 

фигураға қатысты жер беті нүктелерінің орналасуын 

анықтау. Жоспар және карта. Жоспар мен картаны 

пайдалану. Бағдарлау. Жер бедері және оның 

бейнесі. Геодезиялық желілерді дамыту. 

5        +    +  

2

8 

Геотехника  Топырақтың гранулометриялық құрамы. Құрғақ 

топырақ тығыздығы. Жердегі ылғал. Топырақтың 

кеуектілігі коэффициенті. Топырақ пластикасының 

көрсеткіштері. Топырақтың су-физикалық 

қасиеттерінің көрсеткіштері. Топырақтың 

беріктігінің көрсеткіштері. Бос (біріктірілмеген) 

топырақ. Балшық (біріктірілген) топырақ. 

Триаксиалды қысу құрылғыларында сынақтар 

(стабилометрлер). Жартасты жер. Топырақтың 

5    +    +    +  
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беріктігін шиеленісте анықтау. 

2

9 

Ғимараттар және 

имараттардың 

инженерлік 

жүйелері 

Сумен жабдықтау және канализация, жылугазбен 

қамту және желдету жүйелерінің міндеті. Елді 

мекендерді, тұрғын, қоғамдық және өндірістік 

үйлерді сумен жабдықтау және канализация. 

Құрылыс жылу техникасы, жылу-газбен қамту және 

желдету, энергия сақтау, жылу қамтудың құрылымы, 

үйлерді желдету және ауаны жақсарту, негізгі 

есептеу әдістері мен жабдықтарды таңдау шарттары. 

5        +    +  

3

0 

Құрылыс  

машиналары және 

жабдықтары 

Өнеркәсіптік, азаматтық және коммуналдық 

Құрылыста қолданылатын құрылыс машиналары мен 

жабдықтары. Көлік және жүк көтергіш машиналар. 

Дайындық және жер қазу жұмыстарына арналған 

машиналар. Құрылыс материалдарын өндіру 

кәсіпорындарының жабдықтары. Өңдеу 

жұмыстарына арналған машиналар мен жабдықтар. 

Құрылыс машиналары мен жабдықтарын пайдалану 

негіздері. 

3     +  + +      

3

1 

Силикат 

материалдар 

технологиясы 

Силикатты балқымалардан, силикатты кірпіштен, әк 

- кремнеземді және ұяшықты бетон бұйымдарынан 

материалды алудың жалпы технологиясы. 

Силикатты кірпіштің шикізат қоспасын, силикатты 

бетон және ұяшықты силикатты бұйымдарды алу, 

Бұйымдарды престеу, автоклавта силикаттан 

жасалған кірпіш және бетон бұйымдарды өңдеу және 

дайын бұйымдарды автоклавта ұстау. 

3      + +       

3

2 

Қазіргі кездегі 

композициялық 

материалдар 

 Жасанды композиттік материалдар. Композиттік 

материалдардың құрылымы. Дисперсті нығайтылған 

композиттік материалдар. Талшықты композиттік 

материалдардың құрылымы. Талшықты 

қаттылықтардың түрлері мен қасиеттері. 

Ламинаттар. Металл емес негізде композициялық 

5      +    +    
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материалдар. Шыны шыны және шыны шыны тәрізді 

заттарды қалыптастыру әдістері. Қабылдау жолдары. 

Бағыттық кристаллизация. Феррит-мартенситикалық 

композицияларды синтездеу үшін термомеханикалық 

өңдеуді қолдану 

3

3 

Заманауи 

энергиялық тиімді 

материалдар 

Стандартталмаған агрегаттарда арна байланысы үшін 

ұзақ және су өткізбейтін құрылыс материалдарын 

алудың теориялық негіздері туралы ақпараттар 

жинақталған, құрылыс материалдары өндірісінің екі 

кезеңділігі кезінде прецизиялық-технологиялық 

факторлардың әсерін сипаттайтын математикалық 

модельдерді және агрегаттарды алдын-ала өңдеудің 

ұзақтығын дамыту 

5      +    +    

3

4 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі негіздері 

Құрылыста қолданылатын материалдар, пайдалану 

шарттарын ескере отырып, құрылыс 

материалдарының функциялары мен мақсаты. 

Құрылыс материалдарына қойылатын негізгі 

талаптар. Технология және оның элементтері туралы 

жалпы түсінік. Құрылыс материалдарын өндіруге 

арналған негізгі шикізат, жіктелуі, сипаттамасы. 

Заттарды өңдеудің негізгі түрлері. Құрылыс 

материалдары өндірісіндегі жабдықтардың негізгі 

түрлері. Құрылыс процестерінің өндірісін 

ұйымдастыру негіздері. 

5   +   +        

3

5 

Құрылыс 

материалдарын 

стандарттау және 

жіктеу 

Стандарттау, метрология және сертификаттаудың 

қазіргі жай-күйі; осы мәселелер бойынша 

заңнамалық базаны зерделеу; Қазақстан 

Республикасында қолданыстағы нормативтік 

құжаттардың санаттары мен түрлері; стандарттардың 

салааралық кешендері; техникалық регламенттердің 

міндетті талаптарының сақталуын мемлекеттік 

қадағалау, Халықаралық стандарттау; өлшеу, өлшеу 

түрлері, өлшеу әдістері, Құрылыс материалдары 

5         +    + 
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өндірісін метрологиялық қамтамасыз ету, сәйкестікті 

растау бойынша жұмыстарды жүргізу тәртібі, 

сәйкестік сертификаты. 

3

6 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі 

кәсіпорынын 

жобалау 

Жобалау алдындағы жұмыстар. Жаңа 

кәсіпорындарды салу, жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорындарды қайта құру және техникалық қайта 

жарақтандыру мақсаттылығының техникалық-

экономикалық негіздемесі. Кәсіпорындарды 

жобалаудың жалпы принциптері. Өндірістік кешенді 

жобалау. Темір-бетон бұйымдарын өндіру тәсілін 

таңдау және негіздеу. Өндірістің конвейерлік тәсілін 

және үздіксіз дірілденуді есептеу және жобалау. 

Өндірістің агрегаттық-ағынды және конвейерлік 

тәсілдерін есептеу және жобалау. Өндірістің стендтік 

және кассеталық тәсілін есептеу және жобалау. 

5   +        +   

3

7 

Процестер және 

аппараттар І 

Құрылыс материалдары технологиясының негізгі 

процестері мен аппараттары туралы жалпы 

мәліметтер. Технологиялық процестердің жіктелуі. 

Процестер мен аппараттардың ұқсастығы. 

Механикалық процестер. Гидродинамика. Жылу 

алмасу. Массаалмасу. Технологиялық процесс және 

технологиялық операциялар. Технологиялық 

процестерді автоматтандырудың негізгі міндеттері. 

5        +  +    

3

8 

Процестер және 

аппараттар ІІ 

Механикалық процестер мен аппараттар. 

Процестердің жіктелуі. Гидромеханикалық 

процестер мен аппараттар. Жылу процестері мен 

аппараттары. Массаалмасу процестері мен 

аппараттары. Жүйелік талдау, жүйелерді, процестер 

мен аппараттарды модельдеу негіздері. 

5        +  +    

3

9 

Бетонтану Бетон туралы негізгі мәліметтер. Бетонға арналған 

материалдар. Бетон қоспасы. Бетонның құрылымы. 

Бетонның беріктігі және деформативті қасиеттері. 

Бетонның физикалық қасиеттері және агрессивті 

5     + + +       
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факторлардың әсеріне төзімділік. Ауыр бетонның 

құрамын жобалау. Тығыз толтырғыштардағы 

цементті бетондар. Жеңіл және аса жеңіл бетондар. 

Құрылыс ерітінділері және композиттер. Бетон 

қоспалары мен құрылыс ерітінділерін өндіру. 

4

0 

Бетон 

толтырғыштары 
Толтырғыштың қасиеттері толтырғыштардың 

қасиеттеріне әсері; толтырғышты тексеру әдістері; 

құм, қиыршықтас, қиыршықтас, шикізат базасы; 

техникалық талаптар, табиғи кеуекті агрегаттар; 

кеңейтілген саз және оның түрлері, кеңейтілген саз 

қиыршықтас өндіру технологиясы; балшық шығару, 

тасымалдау. 

5     + + +       

4

1 

Байланыстырғыш 

заттар 
Байланыстырғыш заттар, мақсаты, жіктелуі; әуедегі 

байланыстырғыш заттар – гипс, құрылыстық әк әуе, 

шикізат, технология, қасиеттері және қолданылуы; 

магнезиалды байланыстырғыш заттар; 

гидравликалық әк, романцемент: қасиеттері, шикізат, 

технологиясы, құрамы, қаттылығы, қолданылуы; 

портландцемент: шикізат, технология тәсілдері, 

жабдықтар, гидратация және қатаю, физикалық, 

технологиялық және механикалық қасиеттері, 

түрлері, қолданылуы; белсенді минералды қоспалар; 

пуцццоланды байланыстырғыш; 

шлакопортландцемент; глиноземді цемент; кеңейетін 

және күш түсіретін цементтер; органикалық 

байланыстырғыш заттар: битум және шайыр 

5     + +        

4

2 

Модификацияланға

н бетон қоспалары 
Бетонға арналған қоспалардың жіктелуі. Бетон 

қоспаларының қасиеттерін реттейтін қоспалар. 

Бетонға ерекше қасиеттер беретін қоспалар. 

Фотокаталитикалық және биоцидтік қоспалар. 

Минералды қоспалар. Бір реттік қолдануға арналған 

күрделі қоспалар. Көп мақсатты қолдануға арналған 

кешенді қоспалар. 

3     + +        
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4

3 

Құрылыс 

өндірісінің 

технологиясы 1 

 

Құрылыс процестері, оның  ерекшеліктері. Құрылыс 

процестерінің еңбек қорлары. Құрылыстың 

инвестициялық жобаларының Бизнес-жоспары, 

инвестициялардың негіздемесі. Кәсіпорындар, 

ғимараттар мен имараттар құрылысындағы жобалық 

құжаттама. Жобалау-технологиялық құжаттаманың 

құрамы. Өндіріс түрлері және нарықтық 

жағдайлардың құрылыс өнімдерінің құнына әсері. 

5     +      +   

4

4 

Құрылыс 

өндірісінің 

технологиясы 2 

 

Құрылыс ұйымдары. Құрылыс өндірісін дайындау. 

Құрылыс жүктерінің тағайындалуы және олардың 

жіктелуі. Тиеу-түсіру жұмыстарын орындауды 

механикаландырудың тәсілдері мен құралдары. 

Құрылыс өндірісін жоспарлау. Құрылыс сапасын 

бақылауды ұйымдастыру. 

5     +      +   

4

5 

Құрылыс 

конструкциялары  - 

1 

Құрылыс конструкцияларының жіктелуі. Құрылыс 

конструкцияларына арналған материалдар және 

оларды қолдану бойынша ұсыныстар.Құрылыс 

конструкцияларына қойылатын талаптар және 

оларды жобалаудың жалпы принциптері. Құрылыс 

конструкциялары саласындағы жетістіктер және 

олардың даму перспективалары.Инвестициялар 

негіздемесі және инвестициялық-құрылыс 

жобаларының бизнес-жоспары. 

5      + +   +    

4

6 

Құрылыс 

конструкциялары 

-  2 

Темір-бетон, металл және тас конструкцияларды 

жобалаудың жалпы принциптері және есептеу 

әдістері. Құрылыс конструкцияларына әсер ететін 

жүктемелердің жіктелуі. Құрылыс 

конструкцияларының қосылыстарын есептеу және 

құрастыру. Темір бетон туралы түсінік. 

Темірбетонның артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Темір бетон конструкцияларының түрлері. 

Бетонның, арматуралық болаттың және темір 

бетонның негізгі физика-механикалық қасиеттері. 

5      + +   +    
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4

7 

Металл 

конструкциясы 

Металл конструкциялардың жіктелуі. Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыста қолданылатын металл 

конструкцияларды (болат және алюминий) жобалау 

және есептеу негіздері. Қазіргі кезеңде металл 

конструкцияларының дамуының негізгі бағыттары. 

Қара және түсті құрылыс қорытпаларының 

маркировкасын және құрамын меңгеру. 

4      +    +    

4

8 

Тұтас құймалы 

ғимараттар мен 

имараттарды 

тұрғызу 

Тұтас үй құрылысының даму тарихы. Тұтас темір 

бетоннан ғимараттарды тұрғызу жөніндегі жалпы 

ережелер. Тұтас ғимараттардың конструктивтік 

шешімдері. Инженерлік-техникалық жабдықтау. 

Қазіргі заманғы тұтастұрғын үйлердің жоспарлау 

шешімдері. Тұтас ғимараттардың конструктивтік 

жүйелері. Төмен температура кезінде ғимараттар мен 

құрылыстарды тұрғызу технологиясы. Қайта құру 

бойынша жұмыстардың негізгі кезеңдері. 

5     + +        

4

9 

Ғимараттар және 

имараттарды 

жаңғырту 

технологиясы 

Ғимараттарды қайта құру туралы жалпы мәліметтер 

және оны тудыратын негізгі себептер. Құрылыс 

конструкцияларын тексеру және сынау. Қайта құру 

технологиясы. Құрылыс конструкцияларының 

ақаулары мен зақымдануы. Құрылыс 

конструкцияларын күшейтуді жобалаудың негізгі 

принциптері. Ғимараттар мен құрылыстарды 

есептеудің, жобалаудың және қайта жаңартудың 

теориялық негіздері. 

5    + +         

5

0 

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.                                                                                                                                                        

5         +   + + 
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5

1 

Азаматтық 

ғимараттардың 

құрылысы мен  

энергия тиімді 

жобалауы 

Энергия тиімді ғимараттар туралы жалпы түсінік. 

Энергия тиімді ғимараттардың жіктелуі. Энергия 

тиімді ғимараттардың жабдықтары. Энергия 

тиімділігі және энергия үнемдеу бойынша ҚР 

заңнамалық нормалары. Ғимараттардың энергия 

тиімділігінің теориялық және экономикалық 

негіздері. Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін 

арттырудағы инженерлік ізденістер. Ғимараттар мен 

құрылыстарды жобалау кезінде энергия тиімділігін 

қамтамасыз ету. 

4    + + +        

5

2 

Құрылыстағы 

сметалық іс 

Жобалау-технологиялық құжаттаманың құрамы. 

Өндіріс формалары және нарықтық жағдайлардың 

құрылыс өнімінің құнына әсері. Инженерлік-

техникалық жабдықтар. Қазіргі заманғы тұрғын 

ғимараттарды жоспарлы есептеу. Көп қабатты 

тұрғын үйлердің конструктивтік жүйесі.Нақты 

инвестициялардың технологиялық құрамын ескере 

отырып, құрылыс құнының құрамы. Құрылыс 

материалдарының шығын нормалары. 

5         +    + 

5

3 

Құрылыс 

керамикасы І 
  Керамикалық технологияның негізгі процестері, 

әдістері, астық құрамы, массаларды ұсақтау, 

араластыру және дайындау, керамикалық 

массаларды дайындаудың және бұйымдарды 

қалыптаудың оңтайлы тәсілдерін таңдау, 

керамикалық массаларды өңдеу тәсілін 

оңтайландыру, керамикалық материалдарды кептіру 

және күйдіру. 

5       +   +    

5

4 

Құрылыс 

керамикасы ІІ 
Сазды шикізатты, сазды шикізаттың қасиеттерін, 

сазды шикізаттың күйдіруге физикалық-

механикалық зерттеу.  Керамикалық бұйымдардың 

қасиеттері,Қаптау керамикалық плиткалар 

технологиясы, модификацияланған саз балшықты 

тұтқыр негізіндегі ыстыққа төзімді материалдардың 

5       +   +    
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физика-техникалық қасиеттерін зерттеу. Саз 

балшықты тұтқыр негізінде жоғары гидрофобты 

күйдіргішсіз бұйымдарды алу. 

5

5 

Керамзит және 

аглопорит 

технологиясы 

Керамзит пен аглопориттің технологиясы, құрылымы 

және негізгі қасиеттері, керамзит пен аглопориттің 

технологиясы мен құрылымын оңтайландырудың 

теориялық аспектілері, материалдардың оңтайлы, 

ұтымды және тиімді емес құрылымы. Керамзит пен 

аглопоритті және олардың қасиеттерін бағалауға 

арналған стандартты әдістер мен аспаптар, 

материалдар өндірісі үшін өнеркәсіп қалдықтарын 

пайдалану дәрежесі. 

5      +    +    

5

6 

Жергілікті шикізат 

негізіндегі 

бұйымдар 

технологиясы 

Құрылыс материалдарын өндіруге арналған шикізат 

базасының жалпы сипаттамасы. Шикізат базасының 

негізгі көздері, жай-күйі және келешегі, 

минералогия, петрография. Пайдалы қазбалар, 

түсінігі, жіктелуі, қасиеттері, изоморфизм, 

полиморфизм. Тау жыныстары, түсінігі, жіктеу 

принциптері, генетикалық жіктелуі, минералды 

құрамы. Руда алу және концентрациялау 

қалдықтары, сорттары, түзілу ерекшеліктері. 

4       +   +    

5

7 

Жылу және дыбыс 

оқшаулағыш 

материалдар 

Қазіргі жылу және акустикалық оқшаулағыш 

материалдар мен бұйымдарды алу негіздері және 

қасиеттері. Тұрғын және өнеркәсіптік 

ғимараттардың, жылу агрегаттары мен құбырлардың 

құрылысында қолданылатын жылу оқшаулағыш 

материалдар. Кеуекті құрылыммен және тығыздығы 

аз және төмен жылу өткізгіштігімен сипатталатын 

жылу оқшаулағыш материалдар. 

5       +   +    

5

8 Су оқшаулағыш 

материалдар 

Пленкалы гидрооқшаулағыш және герметикалық 

материалдар. Полиэтилен, поливинилхлоридті, 

полиамидті материалдар. Дайындау тәсілдері: 

жаншу, престеу, жасақтау. Полимерлі пленкалардың 

5       +   +    
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қасиеттері мен қолданылуы. Желім және желім 

мастикасы. Құрамы, дайындау және қолдану.  

Гидрооқшаулағыш материалдарды қауіпсіздік 

техникасын сақтау және қолдану кезінде қоршаған 

ортаны қорғау. 

5

9 

Темірбетон өндірісі 

технологиясы 

Бұйымдар мен конструкциялардың номенклатурасы. 

Бетон қоспаларын дайындау. Қарапайым және алдын 

ала кернелген бетоннан жасалған бұйымдарды 

арматуралау. Бетон және темір бетон бұйымдарын, 

көлемді блоктарды қалыптастыру. Қалыптасқан 

бұйымдардағы бетонның қатаюын жеделдету. 

Құрама конструкциялардың элементтерін зауыттық 

өңдеуді ұйымдастырудың негізгі принциптері. 

Құрастырмалы темір бетон зауыттарында сапаны 

бақылау және басқару. 

5      + +   +    

6

0 

Жеңіл бетон 

технологиясы 

Жеңіл бетон теориясының қазіргі жағдайы және 

күрделі құрылыстың талаптарына сәйкес әр түрлі 

бетонды өндіру тәжірибесі. Әр түрлі типтегі жеңіл 

бетонның құрамын жобалау негіздері, бетон 

қоспаларының реологиялық сипаттамаларын зерттеу, 

жеңіл бетонға химиялық қоспаларды ұтымды 

пайдалану. 

4      + +   +    

 

4. Модульдер сипаттамасы 

Модуль 

Құраушы 

компоненттің 

атауы 

Пререквизиттер 

 

Оқу нәтижесі 

Жалпы білім беру 

пәндері 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

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 



27 
 

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 заман 

тарихы, 

Әлеуметтік және 

саяси білім 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 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 



28 
 

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 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; 

Орыс /қазақ 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 
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Қазақ /орыс тілі 

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 

мәтіндегіақпарат, әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени, қоғамдық-саяси, оқу-кәсіби 

сала қарым-қатынас мәтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін түсіне білу 

ақпаратсұрау, хабарлау, қатысушы әрекетіне баға беру, таным, қарым-қатынаста 

әңгімелесуші адамға әсер ету құралы ретінде ақпаратты пайдалана білу 

Пікір-таласта 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 және 

коммуникациялы

қ технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Қажет етпейді 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі үрдістерді 

анықтау 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына қандай 

экономикалық және саяси факторларды білу 

ақпаратты іздеу және сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану 

қарым-қатынас үшін түрлі әлеуметтік платформаларды пайдалану 

қарапайым веб-сайттарды жобалау және құру тәжірибелік дағдысын меңгеру 

кәсіби білімді кеңейту үшін электронды оқытудың түрлі түрлерін қолдану. 

Әлеуметтік және 

саяси білім 

модулі 

(әлеуметтану, 

саясаттану, 

мәдениеттану, 

психология) 

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 туралы идея 

қалыптастыра білу; 

заманауи қоғамның өзекті мәселелерін сипаттау және талдау дағдыларын 

дамыту, әлеуметтік процестер мен қатынастардың мәні, ұлттық қатынастарды 
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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 пәндер 

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, 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; 

  классикалық, қазіргі физиканың заңдары, физикалық құбылыстарын, физикалық 
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Физика Математика 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 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; 

Тіршілік 

қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау 

Қажет етпейді 

 

факторларды жалпылама бақылауды, зертханалық тәжірбиелер нәтижелерін 

алуда және теориялық мәліметтерді бекіту қабілеті. 

алғашқы медициналық көмек көрсету, табиғаттағы әртүрлі табиғи апаттарды 

бағалау және еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен ережелер туралы білуі; 

өрт қауіпсіздігі ережелерін білу, өндірістік кәсіпорындарда жұмыс істеу кезінде 

қауіпсіздік ережелерін сақтай білуі; 

қоршаған ортаға кері әсерін, қауіп-қатерді тану және мөлшерлеу, мониторинг 
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және тұрақты мониторинг жүргізу қабілеті; 

өмір қауіпсіздігі шараларын жүргізу, жоспарлау және құру, қауіпті және зиянды 

факторлардың жағымсыз әсерін жою қабілеті 

жеке және ұжымдық қорғаныс құралдарын қолдану, адамдар мен қоршаған 

ортаны қолайсыз жағдайлардан қорғау мүмкіндігі; 

авариялық-құтқару жұмыстарын жоспарлау және оған қатысу, зардап 

шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету, қалыпты өмір жағдайларын 

жасау мүмкіндігі. 

Техникалық  

сызба 

 

Сызба 

геометриясы 

және инженерлік 

графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

AutoCAD 

 

 

 

 

 

Сызба 

геометриясы және 

инженерлік 

графика 

 

 

 

үлгінің сызбаларын құрудың әдістерін; сызбаларда есептерді шешудің әдістерін 

білуі;  

 сызбаларды және жиналмалы бірлік сызбаларын құрастыру әдістерін, 

стандартты бөлшектердің техникалық сызбаларын құрудың әдістерін білуі; 

көретілген конструкцияны сызуды; азаматтық және өндірістік құрылымды 

сызбаларды оқуды істей білуі керек;  

сызба арқылы бөлшектеу сызбасын құрастыруды; компьютерлік бағдарламада 

сызбаны орындауды істей білуі. 

болашақ мамандығының өнімінің конструкциясының элементтерін орындау 

және техникалық бөлшектердің сызбаларын орындау қабілеті болуы; 

Жалпы техникалық 

пәндер 

 

 
Физика  

механиканың негізгі ұғымдары мен аксиомаларын, күштер жүйелерінің 

түрлендіру тәсілдерін, қатты дене қозғалысының негізгі түрлерін білуі; 
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Теориялық 

механика 

 

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 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; 
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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 менеджментті 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 мүмкіндіктерін білуі; 

өндірістік үрдістер нәтижелерін практикалық қызметте, басқару міндеттерін, 

өндірістік менеджмент 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 жүргізу, 

ұйымдастыру, өндірісті басқару әдістерін пайдалану қабілеті; 

Механика 

Сұйықтық пен газ  

механикасы 
Химия 

газдар және өндiрiс және технология қолданылатын сұйықтардың нақты 

қасиеттерiн және жылуэнергетикалық   жабдықтар   есептері әдістемесін білуі; 

гидравликалық жүйелердiң инженерлiк есептеулерiн білуі; 

статистика және динамиканың заңдарын қолдануы мен әдiсiн және гидроайдап 

жеткiзуін білуі; 

түрлі формалы түрлі арындары бар каналдарда сұйық пен  газ  ағуы  кезінде 

гидравликалық  кедергіні анықтауды білуі 

гидравлика жүйелеріндегі әдістің есептеулерін ғылыми-техникалық 

әдебиеттермен өзіндік жұмыс қабілеті болуы 

гидромеханикалық процестердің ұқсастық  теориясымен модельдеу негіздері 

қабілеті болуы 

Материалдар 

кедергісі 

Теориялық 

механика 

материалдар кедергісі және формуланың заң және ұғымдары деформацияның әр 

түрлi түрлерiн білуі; 

механикалық мiнездемелер және орталарда берiктiкті есептеуді білуі; 

консолды және екi тiректi арқалықтардың жүктеуiнiң әр түрлi сызбалары үшiн 
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июшi моменттердi білуі; 

эпюраларының жүктеудi сызба және созылу және қысу; 

жүктеу мен өзгеру түрлерінің әр түрлі  сызбалары кезінде беріктік пен 

қатаңдыққа конструкциялар стандартты есептеулерін жүргізуде қабілетті болуы; 

Машиналар мен  

механизмдер 

теориясы 

Теориялық 

механика 

жалпы механизмдер туралы ғылым жөнінде,оның басқапәндердің арасындағы 

орны және қазіргі замандағы техникадағы практикалық маңызы жөнінде білуі 

қатаң және серпімді звенолардан тұратын механикалық модельді құрайтын 

механизмдердің қозғалысын зерттеу тәсілін үйренуді білуі 

алған  теориялық  білімдерін практикалық  есептерде  пайдалана білу және 

механизмдер мен машиналарды жобалау әдістерін 

зерттеудің және жобалаудың жалпы тәсілдерін және механизмдердің жалпы 

түрлерін білуі 

негізгі түсініктер мен анықтамаларды механизмдердің негізгі түрлерін түсінуге 

қабілетті болуы 

кинематикалық және динамикалық қасиеттерін және олардың кинематикалық 

және динамикалық сипаттамаларын анықтау әдістерін есептеуге қабілетті білуі 

Құрылыс ісінің 

негіздері, 

технологиялар және 

құрылыс 

материалдары 

Құрылыс ісінің 

негіздері 

Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

құрылыс материалдарының түрлерін және олардың қасиеттерін, олардың 

құрлымдарының ерекшеліктерін білуі 

шикізат қорларын әртүрлі құрылыс материалдарын технологиясын, олардың 

құнын есептеп білуі 

құрылыс объектісінің жұмыс көлемін және  күнтізбелік жоспарын есептеп білуі 

құрылыс материалдарының ерекшеліктерін сауатты анықтай алу білуі 

өндірісті басқару және ұйымдастыруда қабілетті болуы 

алған  теориялық  білімдерін практикалық  есептерде  пайдалануда қабілетті 

болуы 

Құрылыс 

материалдары 

Химия 

 

құрылыс материалдарының құрылысын және олардың дамуын пайдалануды 

білуі 

материалдардың құрамы және құрылысын есептеуді білуі 

құрылыс материалдарының құрылыста пайдалануды білуі 

қазіргі заманғы композициялық құрылыс материалдарының жағыдайы бойынша 

құрылыс материалдарының номенклатурасы және олардың шикізаты, 

операцияның мәнін тексеруге қабілетті болуы 
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шикізаттарды өңдеу, құрылыс материалдарын дайындау, физико химиялық 

қасиеттерін реттеу, дайын өнімнің қасиеттерін анықтауға қабілетті болуы 

Құрылыстық 

монтаждау 

жұмыстарын 

ұйымдастыру 

Құрылыс ісінің 

негіздері 

құрылыс материалдарының номенклатурасы және олардың шикізаты, 

операцияның мәнін білуі 

шикізаттарды өңдеу, құрылыс материалдарын дайындау, физико химиялық 

қасиеттерін реттеу, дайын өнімнің қасиеттерін анықтауды білуі 

болашақ маман қазіргі кездегі құрылыс материалдарының номенклатурасын 

білуі 

құрылымдарының  ерекшеліктерін, шикізатың өңделуін тексеріп білуі 

ғылыми әдебиеттерді пайдалануда, соның ішінде ғаламтор желісмен 

мәліметтерді пайдалануға қабілетті болуы 

жаңа технологияларды пайдалануда өз бетімен шешім қабылдауға қабілетті 

болуы 

Бетондау 

технологиясы 

 

Құрылыс 

материалдары 

 

бетонды әртүрлі типтегі монолитті қоса алғанда, шикізат пен бетон қоспаларын 

тасымалдауды білуі 

тасымалдау әдістерін өндіру технологиясын ұйымдастыру әдістерін білуі 

бетонның ерекшелiгiн, оларды пайдалануда материалдар мен бұйымдарды 

дұрыс таңдау және анықтауды білуі 

бетонның әр түрлi түрлерiнiң дайындауы мен қолдануында қабілетті болуы 

бетонның өндiрiсiнде және бетон бұйымдарын жасауда қабілетті болуы 

Жаңа құрылыс 

технологиялары 

Бетон 

технологиясы 

керамикалық  материалдардың түрлері мен типтерін, олардың құрамы мен 

қасиеттерін білуі 

 

жіңішке және құрылыс керамикасы  өндірісінің  техникалық экономикалық 

негіздемесін құруды білуі 

жіңішке және құрылыс керамикасы  технологиясына қажетті шикізат 

материалдарының  жарамдылығын талдауды білуі 

құрылыс керамикасы  технологиясының негізгі үрдісі  жөнінде хабардар болу 

жіңішке және құрылыс керамикасы  бұйымдарына физикалық механикалық 

қабілетті болуы 

физикалық химиялық және арнайы зерттеулерді жүргізуге қабілетті болуы 

Инженерлік Геодезия Құрылыс ісінің геодезиялық өлшеу түрлерін, құрылыстарды жобалауды, салуды және 
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желілер, жүйелер 

мен жабдықтар 

негіздері пайдалануды қамтамасыз ететін геодезиялық жұмыстың құрамы мен 

технологиясын білу  

құрылыс тәжірибесінде кең тараған типтік инженерлік-геодезиялық міндеттерді 

шешуге қойылатын негізгі талаптарды білу  

графикалық және математикалық есептеу сипатындағы тиісті міндеттерді шеше 

білу, олардың геометриялық мәні топогеодезиялық материалды пайдалана білу 

тиісті геодезиялық-маркшейдерлік қызметтердің алдына нақты міндеттер қоя 

білу 

нақты өндірістік жағдайларда негізгі геодезиялық аспаптарды қолдану қабілеті; 

өлшеу және нәтижелерді өңдеу әдістері 

Геотехника Геодезия 

құрылыстың инженерлік-геологиялық ережелерін бағалауды білуі 

кернеулік-диформациялық жағдайын, топырақ массифтерінің қабілетін  білуі 

құрылыста қайта жөндеу және күшейту түрлерін білуі 

аса бір ерекше жағдайларда негіздердің облыстық қасиеттерін түрлендіруді білуі 

алған  теориялық  білімдерін практикалық  есептерде  пайдалануда қабілетті 

болуы 

казіргі кездегіқұрылыстың мақсатын сонымен қатар оның даму перспективасын 

игеруде қабілетті болуы 

Ғимараттар және 

имараттарды 

инженерлік 

жүйелері 

Геотехника 

инженерлік тораптарды, жүйелер мен жабдықтарды есептеуді және жобалаудың 

теориялық негіздерін білуі 

үйлер жабдықтарының жұмыс принципін, елді мекендер мен үйлерді сумен 

жабдықтауды білуі 

жылу-газбен жабдықтау ғимараттарының қоршаған ортаны қорғау шарттарына 

лайықты жұмысын білуі 

жұмыстық жобалардың құрамы мен мазмұнын, орындалған жұмыстардың 

сапасына баға беруді білуі 

жобалаудағы үйлер үшін инженерлік жүйелерді таңдау және құрастыруға 

қабілеті болуы 

инженерлік жүйелердің жеке бөлшектерін есептеуді және жабдықтарды 

таңдауда 

Құрылыс  

машиналары 

Машиналар мен  

механизмдер 

негізгі ғылыми-техникалық ақпарат, қызметтің бейініне қатысты отандық және 

шетелдік тәжірибе болуы 
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және жабдықтары теориясы 

 

құрылыс машиналарының, арнайы техниканың және құрылыс өндірісінің 

өндірістік базасының негізгі түрлерін білуі 

орындалатын жұмыстар туралы есептерді дербес дайындайды білуі 

зерттеу нәтижелерін және практикалық жұмысты жүзеге асыруға қатысады және 

олардың техникалық білімін кеңейтуді білуі 

құрылыстағы технологиялық процестерді жүргізу кезінде өндірісті 

механикаландыру әдістерін қолдануға қабілетті болуы 

компьютерлік техника және нормативтік құжаттармен жұмыс істеу үшін 

механикаландыру құралдарын таңдау әдістерін әзірлеу қабілеті болуы 

Заманауи құрылыс 

материалдарының 

технологиясы 

 

Силикат 

материалдар 

технологиясы 

Сызба геометрия 

және инженерлік 

графика 

силикат құрылыс материалдарының құрылысын және олардың дамуын 

пайдалануды білуі 

силикат материалдардың құрамы және құрылысын есептеуді білуі 

силикат құрылыс материалдарының құрылыста пайдалануды білуі 

қазіргі заманғы композициялық құрылыс материалдарының жағдайы бойынша 

есептеуді білуі 

силикат құрылыс материалдарының номенклатурасы және олардың шикізаты, 

операцияның мәнін тексеруге қабілетті болуы 

шикізаттарды өңдеу, құрылыс материалдарын дайындау, физико химиялық 

қасиеттерін реттеу, дайын өнімнің қасиеттерін анықтауға қабілетті болуы 

Қазіргі кездегі 

композициялық 

материалдар 

Силикат 

материалдар 

технологиясы 

композициялық құрылыс материалдарының құрылысын және олардың дамуын 

пайдалануды білуі 

композициялық материалдардың құрамы және құрылысын есептеуді білуі 

композициялық құрылыс материалдарының құрылыста пайдалануды білуі 

шикізаттарды өңдеу, құрылыс материалдарын дайындау, физико химиялық 

қасиеттерін реттеу, дайын өнімнің қасиеттерін анықтауға қабілетті болуы 

Заманауи 

энергиялық 

тиімді 

материалдар 

Қазіргі кездегі 

композициялық 

материалдар 

Стандартталмаған агрегаттарда арна байланысы үшін ұзақ және су өткізбейтін 

құрылыс материалдарын туралы заңдарын білуі 

сипаттайтын математикалық модельдерді және агрегаттарды алдын-ала 

өңдеудің ұзақтығын дамыту 

энергиялық тиімді материалдар алудың теориялық негіздері туралы ақпараттар 

жинақталған, құрылыс материалдары өндірісінің екі кезеңділігі теңдеулерді 

білуі 
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кезінде прецизиялық-технологиялық факторлардың әсерін білуі керек 

сипаттайтын математикалық модельдерді және агрегаттарды алдын-ала 

өңдеудің ұзақтығын дамыта білуі керек 

инженерлік есептеулерді есептеудің әртүрлі әдістерімен әдістерін қолданудағы 

тәжірибелік дағдыларға қабілетті болуы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі 

кәсіпорынын 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі негіздері 

Материалтану 

және 

конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

құрылыс процестерін орындау кезінде технологиялық әдістерін білуі 

материалдарды  өңдеу және тасымалдаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру және 

зерттеуді білуі 

өзіндік жұмыс дағдыларын әдеби көздермен, нормативтік құжаттарды жасауды 

білуі 

мемлекеттік органдармен және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен 

қамтамасызету өзін-өзібасқаруды білуі 

құрылыс конструкцияларымен құрылымдарының беріктігі, қатаңдығы, 

тұрақтылығы үшін элементтеріне септеуге қабілеті болуы 

ғимараттарды, құрылыстарды және қалалық жерлерді техникалық пайдалану 

және күтіп ұстау әдістеріне қабілеті болуы 

Құрылыс 

материалдарын 

стандарттау және 

жіктеу 

Материалтану 

және 

конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

метрология, стандарттау және сертификаттаудың теориялық негіздерін білу; 

сәйкестікті растау рәсімдері, өнімдер мен қызметтерді сертификаттау және сапа 

жүйелерін білу; 

халықаралық және отандық стандарттарды құру принциптерін білу 

өнімдерді, жұмыстарды және қызметтерді бағалау,  

ұлттық және халықаралық нормативтік құжаттарды қолдана білу. 

бақылау және сертификаттау кезінде стандарттар мен басқа да нормативтік 

құжаттарды қолдануда қабілеті болуы; 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі 

кәсіпорынын 

жобалау 

Құрылыс 

материалдарын 

стандарттау және 

жіктеу. Құрылыс 

материалдары 

өндірісі негіздері 

шикізаттарды өңдеу, құрылыс материалдарын дайындау, физико химиялық 

қасиеттерін реттеу, дайын өнімнің қасиеттерін анықтауды білуі 

болашақ маман қазіргі кездегі құрылыс материалдарының номенклатурасын, 

құрылымдарының  ерекшеліктерін, шикізаттың өңделуін білуі керек 

ғылыми әдебиеттерді пайдалануда, соның ішінде ғаламтор желісмен 

мәліметтерді пайдалануда, жаңа технологияларды пайдалануда өз бетімен 

шешім қабылдауды білуі 

болашақ маман қазіргі кездегі құрылыс материалдарының номенклатурасын, 
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Процестер мен 

аппараттар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

құрылымдарының  ерекшеліктерін, шикізатың өңделуін тексеріп білуі 

құрылыс материалдарының номенклатурасы және олардың шикізаты, құрылыс 

материалдарын дайындау, физико химиялық қасиеттерін реттеуге қабілетілігі 

ғылыми әдебиеттерді пайдалануда, соның ішінде ғаламтор желісмен 

мәліметтерді пайдалануға және жаңа технологияларды пайдалануда өз бетімен 

шешім қабылдауға қабілетті болуы. 

Процестер мен 

аппараттар І 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі негіздері 

термодинамиканың, жылу берудің негізгі заңдылықтарын білуі; жылу және 

салқындатқыш қондырғылар мен электр машиналарының жұмыс принциптері; 

энергияны үнемдеу негіздері білуі; 

негізгі термодинамикалық процестерді білу; механикалық, гидромеханикалық 

және жылу және масса алмасу процестерінің негізгі заңдары білуі; 

жылу энергетикалық жабдықтың инженерлік есептеулерін жүргізу мүмкіндігі 

білуі; 

- процесс пен параметрлердің есебін жүргізуді істей білуі; 

ескере отырып, процестің ұтымды технологиялық сызбасын таңдауды істей 

білуі 

өнім өндірісінің ерекшеліктерін бақылауға қабілетті болуы керек; 

Процестер мен 

аппараттар ІІ 

Процестер мен 

аппараттар І 

термодинамиканың, жылу берудің негізгі заңдылықтарын білуі; жылу және 

салқындатқыш қондырғылар мен электр машиналарының жұмыс принциптері; 

энергияны үнемдеу негіздері білуі; 

негізгі термодинамикалық процестерді білу; механикалық, гидромеханикалық 

және жылу және масса алмасу процестерінің негізгі заңдары білуі; 

жылу энергетикалық жабдықтың инженерлік есептеулерін жүргізу мүмкіндігі 

білуі; 

- процесс пен параметрлердің есебін жүргізуді істей білуі; 

ескере отырып, процестің ұтымды технологиялық сызбасын таңдауды істей 

білуі 

 

 

 

 

 

Бетонтану 

Материалтану 

және 

конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

бетонның номенклатурасын және оның шикiзат қорларын, операцияларының 

мәнiн есептеп білуі 

шикiзатты өңдеуiнiң процесстерiн, бетонның өндiрiс технологиясын, олардың 

құнын білуі 

бетонның ерекшелiгiн, оларды пайдалануда материалдар мен бұйымдарды 
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Бетон негіздері 

дұрыс таңдау және анықтауды білуі 

бетонның әр түрлi түрлерiнiң дайындауы мен қолдануында өзінің қабілеттілігін 

көрсете алу керек 

бетонның өндiрiсiнде және бетон бұйымдарын жасауға қабілеті болуы 

Бетон 

толтырғыштары 
Бетонтану 

қолданылатын агрегаттардың негізгі түрлерін өндіру технологиясын білуі 

құрылыс өнімдерін өндіру талаптарын білуі; 

сапалы агрегаттардың құрылыс конструкцияларының беріктігі мен сенімділігіне 

әсерін істей білуі; 

агрегаттарды стандартты әдістерге сәйкес сынауды істей білуі; 

агрегаттарды өндіру үшін тиісті материалды таңдауды істей білуі. 

Байланыстырғыш 

заттар 

Бетон 

толтырғыштары 

олардың құрылыста қолданылуын ескере отырып, байланыстырғыш түрлерін 

білуі; 

тұтқырларды ылғалдандыру және қатайту процестерінің физика-химиялық 

негіздерін және оларды реттеуді білуі 

қалаған қасиеттері бар құрылыс композицияларын істей білуі;  

кәсіптік қызмет объектілерін іздеуге және іздеуге қатысуға қабілетті болуы 

әр түрлі байланыстырғыштар шығаратын кәсіпорындарды (шеберханаларды) 

жобалауға қабілетті болуы  

Модификациялан

ған бетондар 

қоспасы 

Бетонтану 

теориялық білім негіздерін және химиялық қоспаларда практикалық қолдануды 

білуі 

қазіргі модификацияның түрлері мен салыстырмалы тиімділігін білуі 

жоғары берік бетонды өндіру үшін қолданылатын қоспаларды істей білуі 

көп компонентті композицияларды жобалай және оңтайлай білуі керек 

жоғары сапалы бетон, оларды өндірудің технологиялық процестері реттеуге 

қабілетті болуы; 

Құрылыс 

өндірісінің 

технологиясы 

 

Құрылыс 

өндірісінің 

технологиясы-1 

 

Құрылыс 

материалдары, 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі негіздері 

ғимараттар мен имараттарды жаңғыртудың күнтізбелік жоспарын жасап білуі 

қайта жаңғыртудағы құрылыстың бас жоспарын жобалау ерекшеліктері, тұрғын, 

өнеркәсіптік және қоғамдық ғимараттарды жаңғыртуды ұйымдастыруды білуі 

ғимараттар мен имараттарды жаңғырту жобасын құрастыруды және ғимараттар 

мен имараттарды жаңғырту бойынша жұмысты құрастыруды білуі 

ұйымдастыру-технологиялық құжаттарды құрастыру обьект бойынша және 
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мамандандырылған ағымды жобалауды білуі 

алған  теориялық  білімдерін практикалық  есептерде  пайдалануды білуі 

инвестор және мердiгер құрылыс өнiмiне бағаның негізгі бөлігін белгілеуде, 

смета түрлерін қолдануды білуі. 

Құрылыс 

өндірісінің 

технологиясы-2 

 

Құрылыс 

өндірісінің 

технологиясы-1 

 

құрылыс өндірісін жоспарлау және ұйымдастыру негіздерін, құрылыс-

монтаждау жұмыстарының өндірісін білуі 

ғимаратты жаңғыртудың арнайы әдістері жөнінде үйреніп оқып білуі 

жобаның орындалуының көлемі мен мерзімін күнтізбелік жоспарының 

орындалуын есептеуді білуі 

құрылыс өндірісінің бағдарламасын ұйымдастыру, өндірістік ғимараттар мен 

тұрғын үйлердің құрылысының өндірісі, құрылысты бақылауды білуі 

құрылыс өндірісінің жобалаулары мен ұйымдастырылуының жаңа технология 

және алдыңғы қатарлы жетістіктер жөнінде хабардар болуға қабілеті болуы. 

Құрылыс 

құрылымдары 

ның технологиясы 

Құрылыс 

конструкциялары  

I 

Материалдар 

кедергісі 

құрылыс материалдарының физико-механикалық құрамын, құрылыс 

конструкцияларын есептеуді білуі 

құрастыру әдістерін, ғимараттар мен имараттардың прогрессивті шешімін және 

даму жолдарын жасауды білуі 

ғимараттар мен имараттардың конструктивтік сызбасын құрастыруды білуі 

конструктивтік және техникалық әдебиеттерді пайдалана отырып, құрастыру 

және еспетеу жұмыстарын жүргізуді білуі 

шекті жағдайдағы құрылыс конструкцияларының негізін есептеуде. ғимараттар 

мен имараттарды салуда болат конструкциясын пайдалануда қабілеттілігі 

техникалық тапсырмалар есебі және құрылыс конструкцияларын таңдау 

сұрақтары жағдайына қабілетті болуы. 

Құрылыс 

конструкциялары  

2 

Құрылыс 

конструкциялары  

I 

құрылыс  материалдарының физико-механикалық құрамын анықтап білуі 

құрылыс  конструкцияларын  есептеу және құрастыру әдістерін білуі 

ғимараттар мен имараттардың конструктивтік сызбасын құрастыруды, 

конструкциялық  элементтерді есептеуді білуі 

шекті жағдайдағы құрылыс конструкцияларының негізін есептеуді білуі 

ғимараттар мен имараттарды салуда болат конструкциясын пайдалануда 

қабілетті болуы 

техникалық тапсырмалар есебі және құрылыс конструкцияларын таңдау 
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сұрақтары жағдайында қабілеттілігі 

Металл 

конструкциясы 

 

Құрылыс 

конструкциялары 

2 

 

құрылыс материалдарының физико-механикалық қасиеттерін білуі 

құрылыс конструкцияларын есептеу әдісі және құрылымдау, ғимараттар мен 

имараттар конструкцияларының алдығы қатарлы шешімдерін білуі 

ғимараттар мен имараттардың құрылымдық сұлбаларын жасауды білуі 

әртүрлі материалдардан жасалған құрылыс конструкцияларының элементтерін 

есептеуде  білім және түсінулерді қолдануды білуі 

тәжірибелік жаттығулар металл конструкцияларды жобалаумен есептеуде 

теориялық материалды және тәжірибелік дағдыларды нығайтуға арналған 

қабілетінің болуы 

қазіргі заманға сай металл, темірбетон, ағаш пен пластмасса туралы ғылым 

жағдайын білу пайымдауларды шығаруға қабілеттілігі 

 

 

 

 

 

 

Ғимараттар мен 

имараттарды қайта 

жаңғырту 

технологиясын салу 

 

 

 

Тұтас кұймалы 

ғимараттар мен 

имараттарды 

тұргызу 

 

Материалдар 

кедергісі 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттардың конструкцияларының 

ерекшеліктері мен жіктелулерін білуі 

әр түрлі қызметтік қолданыстағы ғимараттарды жаңғырту технологиясының  

ерекшеліктерін, ғимараттар және құрылыстар іргетасын жөндеу технологиясын 

білуі 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттардың жобаларын іске асыруды білуі 

қазiргi технологияны  ғимаратттармен құрылыстарды жаңғырту бойынша жоба 

алдындағы зерттеулерді жүргізуді 

тұтас құймалы  ғимараттар мен имараттар конструкциясын  жобалау және 

тұрғызуға қабілетті болуы 

жаңа технологияларды еңбекті ұйымдастырудың жетекші әдістерін қолдана 

отырып ғимараттардың жаңғырту жобаларын дайындауда қабілетті болуы 

Ғимараттар және 

имараттарды 

жаңғырту 

технологиясы 

Тұтас кұймалы 

ғимараттар мен 

имараттарды 

тұргызу  

ғимараттар мен имараттарды жаңғырту және жобалау негіздерін есептеуді білуі 

жобаланатын  ғимараттарға инженерлік жүйелерді конструкциялау  және 

таңдауды білуі 

ғимараттар мен имараттарды жаңғырту бойынша есептерді шығаруды білуі 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттардың жобаларын іске асыруды білуі 

тұтас  құймалы ғимараттар мен имараттар конструкциясын жобалау және 

тұрғызуға қабілетті болуы 

жаңа технологияларды еңбекті ұйымдастырудың жетекші әдістерін қолдана 
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отырып ғимараттардың жаңғырту жобаларын дайындауда қабілетті болуы 

Құрылыстағы 

жобалау және 

құрылыстағы 

сметалық іс  

Сәулет 

 

 

Құрылыс 

өндірісінің 

технологиясы-1 

 

қалалық дизайн деңгейлері; бір қабатты ғимараттардың қаптамаларын планарлы 

және кеңістіктік жобалауды білуі 

жеке және көп қабатты ғимараттардың құрылыстық құрылымдарын, азаматтық 

және өнеркәсіптік схемаларын есептеуді білуі 

ғимараттар мен имараттарды жаңғырту бойынша есептерді шығаруды білуі 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттардың жобаларын іске асыруды білуі 

даму бағыттарымен архитектураның және қала құрылысының маңызы туралы 

перспективалық идеяларға қабілеттілігі 

тұрғын үйлерді сәулет жобаларының талаптарына сай орналастыру жағдайын 

білуде қабілетті болуы 

Азаматтық 

ғимараттардың 

құрылысы мен 

энергия тиімді 

жобалауы 

Сәулет  

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттардың конструкцияларының 

ерекшеліктері мен жіктелулерін білуі 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттардың жобаларын іске асыруды білуі 

қазiргi технологияны  ғимаратттармен құрылыстарды жаңғырту бойынша жоба 

алдындағы зерттеулерді жүргізуді білуі 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттар конструкциясын жобалау және 

тұрғызуда қабілетті болуы 

тұтас құймалы ғимараттар мен имараттарды жобалау мақсатында тиымды 

конструкциялар түрін таңдауда қабілетті болуы. 

Құрылыстағы 

сметалық іс 

Өндірістік 

менеджмент 

инвестициялық үрдістің барлық кезеңдерiнде бағаны белгiлеуді және құрылыс 

өнiмiнiн құнының сметалық мөлшерлеу жүйесін білуі 

құрылыс құнын есептеу үшiн қажеттi сметалық құжаттаманың түрлерін білуі 

негiзгi заңға және нормативтiк актiлерге сүйене отырып, құрылыс өнiмiнiң 

сметалық құнын анықтауды білуі 

құрылыста баға белгiлеудің жаңа сметалық-нормативтiк базасын пайдалануды 

білуі 

ережелерді белгілейтін және реттейтін негізгі құқықтық, нормативтік актілерді 

білуге қабілетті болуы 

инвестор және мердiгер құрылыс өнiмiне бағаның негізгі бөлігін белгілеуде, 

смета түрлерін қолдануда қабілетті болуы 

Құрылыс Құрылыс Құрылыс қазіргі ГОСТ талаптарына сәйкес заманауи керамикалық құрылыс материалдары 
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керамикасының 

технологиясы 

керамикасы І материалдары өндірісі 

негіздері 
мен бұйымдарының технологиясын және қасиеттерін білуі; 

шикізатты тасымалдау, сақтау және өңдеу тәсілдерін білуі; 

әртүрлі инженерлік мәселелерді шешу мүмкіндігін білуі;  

құрылыс керамикасының қасиеттерін сандық индикаторлар бойынша бағалайды 

және оларды анықтаудың әдіснамалық принциптерін жақсы түсіне білуі; 

дайын өнімнің сапасын бақылауды қамтамасыз етуге қабілетті болуы; 

Құрылыс 

керамикасы ІІ 

Құрылыс 

керамикасы І 

керамикалық материалдар өндірісін технологиялық бақылаудың әдістері мен 

міндеттерін білуі; 

өндірістік қалдықтарды қолдана отырып, керамика салу технологиясын 

дамытудың перспективалық бағыттарына байланысты құрылыс кешеніндегі 

әлеуметтік және экологиялық жағдайды білуі; 

құрылыс керамикасының қасиеттерін сандық индикаторлар бойынша бағалайды 

және оларды анықтаудың әдіснамалық принциптерін жақсы түсіне білуі; 

дайын өнімнің сапасын бақылауды қамтамасыз ету үшін жұмысты істей білуі; 

экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, отын-энергетикалық және басқа 

материалдық ресурстарды үнемдей отырып, шикізатты ұтымды пайдалану 

қабілетті болуы 

Керамзит және 

аглопорит 

технологиясы 

Құрылыс 

керамикасы ІІ 

қазіргі ГОСТ талаптарына сәйкес заманауи керамикалық құрылыс материалдары 

мен бұйымдарының технологиясын және қасиеттерін білуі; 

шикізатты тасымалдау, сақтау және өңдеу тәсілдерін білуі; 

әртүрлі инженерлік мәселелерді шешу мүмкіндігін білуі;  

құрылыс керамикасының қасиеттерін сандық индикаторлар бойынша бағалайды 

және оларды анықтаудың әдіснамалық принциптерін жақсы түсіне білуі; 

дайын өнімнің сапасын бақылауды қамтамасыз етуге қабілетті болуы; 

Жергілікті 

шикізат 

негізіндегі 

бұйымдар 

технологиясы 

Қазіргі кездегі 

композициялық 

материалдар 

кәсіпорын, еңбек, қоршаған ортаны қорғау және технология туралы 

заңдылықтарды білуі 

қауіпсіздік шараларын, талаптарын білуі 

отандық және шетелдік тәжірибенің негіздерін білуі 

ресурстарды үнемдеуді ұйымдастыру шараларын істей білуі 

жергілікті және өнеркәсіптік шикізат негізінде жаңа материалдарды қолданудың 

тиімділігін талдауда қабілетті болуы; 
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Арнайы құрылыс 

материалдары 

Жылу және 

дыбыс 

оқшаулағыш 

материалдар 

 

Құрылыс 

материалдары 

өндірісі негіздері 

номенклатураны, қасиеттері мен құрылымдық ерекшеліктерін, өндіріске 

арналған шикізатты, өндіріс процестерінің мәнін және жылу оқшаулағыш 

материалдарды өндіру технологиясын білуі 

құрылыс материалдарының қасиеттерін анықтау және бағалау, белгіленген 

пайдалану жағдайлары үшін дизайнерлік шешімдерде материалдар мен 

бұйымдарды таңдауды негіздеуді істей білуі 

экономикалық ақпаратты сыни тұрғыдан түсіндіруді істей білуі 

құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру мен пайдаланудың 

экономикалық тиімділігін анықтауға қабілетті болуы 

Суоқшаулағыш 

материалдар 

Құрылыс 

материалдары өндірісі 

негіздері  

гидрооқшаулағыш материалдар мен бұйымдарды өндіру мен пайдалану 

саласындағы ғылыми-техникалық прогрестің болашағы туралы білуі 

гидрооқшаулағыш материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін сандық 

индикаторлармен бағалау және оларды анықтаудың әдіснамалық принциптерін 

білуі, 

берілген жұмыс жағдайлары үшін ең перспективті материалдар мен өнімдерді 

таңдауды істей білуі 

гидрооқшаулағыш материалдар мен бұйымдарды қажетті техникалық 

сипаттамалары мен зауыт өндірісінің ұтымды технологиялық әдістерімен 

жасауда қабілетті болуы 

Бетон өндірісі 

технологиясы 

 

 

Темірбетон 

өндірісі 

технологиясы 

 

Бетонтану 

бетонның номенклатурасын және оның шикiзат қорларын, операцияларының 

мәнiн білуі 

шикiзатты өңдеуiнiң процесстерiн, өндiрiс технологиясын, олардың құнын 

есептеп білуі 

керамикалық материалдардың түрлері мен типтерін, олардың құрамы мен 

қасиеттерін анықтап есептеп білу. 

технологиялық карталарды, жұмыс жобаларын және құрылыс ұйымдарын 

жобалау және әзірлеуді білуі 

нормативтік және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану кезінде жұмыс сапасын 

анықтауға қабілетінің болуы 

 

Жеңіл бетон 

технологиясы  

 

 

Бетонтану 

 

жеңіл бетонның номенклатурасын және оның шикiзат қорларын, 

операцияларының мәнiн білуі 

шикiзатты өңдеуiнiң процесстерiн, өндiрiс технологиясын, олардың құнын 

есептеп білуі 
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жеңіл бетон түрлері мен типтерін, олардың құрамы мен қасиеттерін анықтап 

есептеп білу. 

технологиялық карталарды, жұмыс жобаларын және құрылыс ұйымдарын 

жобалау және әзірлеуді білуі 

жеңіл бетон туралы нормативтік және анықтамалық әдебиеттерді пайдалану 

кезінде жұмыс сапасын анықтауға қабілетінің болуы 

жеңіл бетон номенклатурасын және оның шикiзат қорларын, операцияларының 

мәнiн білуі 

 

 

5. 2021-2025 жж. арналған оқу жоспары 

 

Модуль атауы 

Ц
и

к
л
, 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

к
ө
р
ін

іс
і 

Пәннің атауы 

 

К
р
ед

и
т 

са
н

ы
 

Сағат саны 
Семестрлер бойынша кредиттердің   бөлінуі 

1 курс   2 курс 3 курс 4 курс 

Д П/З СӨЖО БӨЖ 

Қорытынд

ы бақылау 

түрі 

Барлығ

ы 
1 сем           

2 

сем  
3 сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7,1 

три

м. 

7 ,2 

тоқсан 
8 сем 

Жалпы білім 

беру пәндері 

ЖББП, 

МК 

Қазақстанның қазіргі 

заман 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 және 

коммуникациялық 

технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

5 30 8/7 30 60 15 емт  150     5             
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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 

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

  
БП, 

ЖК 
  56 300 150 255 555 150 1680 4 14 20 8 5 5 0 0 0 

Жаратылыс 

тану ғылыми 

пәндер 

БП,ЖК 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               

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 және 

конструкциялық 

материалдар 

технологиясы 

5 30 15 30 60 15 емт 150     5             

БП,ЖК Өндірістік практика 8         
диф. 

сынақ 
240       3   5       

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   56 330 180 330 660 180 1680 0 0 3 15 20 10 5 3 0 
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«Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс»  мамандандыру пәндері 

Механика 

БП,ТК 
Сұйықтық пен газ 

механикасы  
3 15 15 15 30 15 емт  90 

  
3 

 
          

БП,ТК Материалдар кедергісі 5 30 15 30 60 15 емт  150       5  
 

        

БП,ТК 
Машиналар мен  

механизмдер теориясы 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

Құрылыс 

ісінің 

негіздері, 

технологияла

р және 

құрылыс 

материалдары 

БП,ТК Құрылыс ісінің негіздері 5 30 15 30 60 15 емт  150     
 

5           

БП,ТК Құрылыс материалдары 5 30 8\7 30 60 15 емт  150       5           

БП,ТК 
Құрылыстық монтаждау 

жұмыс негіздері 
5 30 15 30 60 15 емт  150       

 
5          

БП,ТК Бетондау технологиясы 5 30 15 30 60 15 емт  150         5         

БП,ТК 
Жаңа құрылыс 

технологиялары 
5 30 15 30 60 15 емт 150         

 

5       

Инженерлік 

желілер, 

жүйелер мен 

жабдықтар 

БП,ТК Геодезия  5 30 15 30 60 15 емт 150         5  
 

      

БП,ТК Геотехника 5 30 8\7 30 60 15 емт 150            5 
 

    

БП,ТК 

Ғимараттар мен 

имарттардың инженерлік 

жүйелері 

5 30 15 30 60 15 емт  150             5 
  

  

БП,ТК 
Құрылыс машиналары 

және жабдықтары 
3 15 15 15 30 15 емт 90           

  
  3   

«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын дайындау » мамандандыру пәндері 

Заманауи 

құрылыс 

материалдар

ының 

технологияс

ы 
 

БП,ТК 
Силикат материалдар 

технологиясы 
3 15 15 15 30 15 емт 90 

  
3 

 
          

БП,ТК 

Қазіргі кездегі 

композициялық 

материалдар 

5 30 15 30 60 15 емт 150       5  
 

        

БП,ТК 
Заманауи энергиялық 

тиімді материалдар 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

Құрылыс 

материалдар
БП,ТК 

Құрылыс материалдары 

өндірісі негіздері 
5 30 15 30 60 15 емт 150     

 
5           
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ы өндірісі 

кәсіпорынын 

ұйымдастыр

у 
 

БП,ТК 
Құрылыс материалдарын 

стандарттау және жіктеу 
5 30 15 30 60 15 емт 150       5           

БП,ТК 

Құрылыс материалдары 

өндірісі кәсіпорынын 

жобалау 

5 30 15 30 60 15 емт  150       
 

5          

Процесстер 

және 

аппараттар 

БП,ТК 
Процесстер және 

аппараттар І 5 30 15 30 60 15 емт 150         5         

БП,ТК 
Процесстер және 

аппараттар ІІ 5 30 15 30 60 15 емт 150         

 

5       

 

 

Бетон 

негіздері 

БП,ТК Бетонтану 5 30 15 30 60 15 емт 150         5  
 

      

БП,ТК Бетон толтырғыштары 5 30 15 30 60 15 емт 150            5 
 

    

БП,ТК Байланыстырғыш заттар 5 30 15 30 60 15 емт  150             5     

БП,ТК 
Модификацияланған 

бетон қоспалары 
3 15 15 15 30 15 емт  90           

  
  3   

  
БП циклі бойынша 

барлығы 
112 630 330 585 1215 330 3360 4 14 23 23 25 15 5 3 0 

  КП,ЖК   22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 0 5 5 0 12 

Құрылыс 

өндірісінің 

технология 

сы 

 

КП,ЖК 
Құрылыс өндірісінің 

технологиясы 1 
5 30 15 30 60 

15 емт., 

курс. 

жұмыс 

150         
 

 5   

  

  

КП,ЖК 
Құрылыс өндірісінің 

технологиясы 2 
5 30 15 30 60 15 экз. 150           

 
5  

  
  

КП,ЖК Диплом алды практика 12         
диф. 

сынақ 
360                 12 

  КП,ТК   38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 5 10 10 13 0 

«Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс»  мамандандыру пәндері 

Құрылыс 

құрылымдарын

ың 

технологиясы 

КП, ТК 
Құрылыс 

конструкциялары  I 
5 30 15 30 60 15 емт 150         

  
5   

  
  

КП, ТК 
Құрылыс 

конструкциялары  2 
5 30 15 30 60 15 емт 150             5 
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КП, ТК Металл конструкциясы 4 30 15 15 45 15 емт 120               4   

Ғимараттар 

мен 

имараттарды 

қайта салу 

технология 

сы 

КП, ТК 

Тұтас құймалы 

ғимараттар мен 

имараттарды тұрғызу 

5 30 15 30 60 

15емт., 

курс. 

жұмыс 

150         5     

  

  

КП, ТК 

Ғимараттар және 

имараттарды жаңғырту 

технологиясы 

5 30 15 30 60 15 емт  150         

  

5   

  
  

Құрылыстағы 

сметалық іс 

және сәулеттік 

жобалау 

КП, ТК Сәулет 5 30 15 30 60 15 емт 150             5     

КП, ТК 

Азаматтық 

ғимараттардың құрылысы 

мен энергия тиімді 

жобалауы 

4 30 15 15 45 15 емт 120           

    

4   

КП, ТК Құрылыстағы сметалық іс 5 30 15 30 60 15 емт 150               5   

«Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрылымдарын дайындау» мамандандыру пәндері 

Құрылыс 

керамикасын

ың 

технологиясы  

КП, ТК Құрылыс керамикасы І 5 30 8\7 30 60 15 емт  150           5      
КП, ТК Құрылыс керамикасы ІІ 5 30 8\7 30 60 15 емт 150             5    

КП, ТК 
Керамзит және аглопорит 

технологиясы 
5 30 15 30 60 15 емт 150               5 

 

КП, ТК 

Жергілікті шикізат 

негізіндегі бұйымдар 

технологиясы 

4 30 15 15 45 

15 емт., 

курс. 

жұмыс 

120               4 
 

Арнайы 

құрылыс 

материалдары 

КП, ТК 
Жылу және дыбыс 

ошаулағыш материалдар 
5 30 15 30 60 15 емт 150         5     

  
  

КП, ТК 
Су оқшаулағыш 

материалдар 
5 30 15 30 60 15 емт  150           5 

    
  

Бетон өндіру 

технологиясы 

КП, ТК 
Темірбетон өндірісі 

технологиясы 
5 30 15 30 60 15 емт  150           

  
5     

КП,ТК 
Жеңіл бетон 

технологиясы 
4 30 15 15 45 15 емт  120             

  
4   

    
КП  циклі бойынша 

барлығы 
60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 5 15 15 13 12 

    Қорытынды аттестация 12           360                 12 

    Барлығы 240 1170 900 1125 2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24 
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Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі             

Семестр Триместр Квартал ЖББП, МК ЖББП, ЖК БП, ЖК БП, ТК КП, ЖК КП, ТК ҚА Барлығы 
Ұзақтығы (с.і. сессия, 

каникулсыз), апта 

1     26 5 4         30 18 

2     16   13+1 пр         30 19 

3     7   20 3       30 18 

4     7   5+3 пр 15       30 21 

5         5 20 
 

5   30 18 

6         5 пр 10 5 10   30 23 

  7,1         5 5  10   20 10 

    7,2       3   13   16 11 

8              12 пр 
 

12 24 19 

Барлығы 51 5 56 56 22 38 12 240 157 

 


