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1. 2021-2025 жылдарға арналған 6В07301 «Сәулет» білім беру бағдарламасының 

даму жоспарының төлқұжаты 

1 
ББ даму жоспарын 

әзірлеу негіздері 

-Білім беру бағдарламасын жүргізуге 

№KZ70LAA00005828 лицензия, қолданылу мерзімі – 

шектеусіз, берілген күні 30.09.2015 ж., ҚР БҒМ ҚКСОН 

23.09.2015 ж. № 1272 бұйрығы, 01.04.20 № 066 қосымша; 

- ПҚ-ның Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы; 

- Қазақстан Республикасының білім мен ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы; 

-Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университетінің 2020-2025 жылдарға арналған 

стратегиялық жоспары; 

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің нормативтік құжаттары. 

2 
ББ даму жоспарының 

негізгі әзірлеушілері 

ББ әзірлеу жөніндегі Ғылыми комитеттің бекітілген 

құрамына сәйкес: 

– АК жетекшісі – кафедра меңгерушісі 

- ББ бойынша жетекші ПОҚ – 2 кем емес 

- жұмыс берушілер, мамандар - практиктер - кемінде 3 

- студент - кемінде 2. 

3 
ББ дамыту жоспарын 

орындау мерзімдері 
2021-2025ж.ж. 

4 
Қаржыландыру көздері 

мен көлемі 

Меншікті қаражат және шаруашылық келісім шарт негіздері, 

бюджет қаражаты 

5 

ББ дамыту жоспарын іске 

асырудан күтілетін соңғы 

нәтижелері 

- Қазақстанның Батыс өңірі құрылыс саласы үшін терең 

кәсіби дайындығы бар, тез өзгеретін әлеуметтік-

экономикалық жағдайларға тез бейімделуге қабілетті 

жоғары білікті, бәсекеге қабілетті, құзыретті мамандарды 

дайындау; 

   -кадрлық, ақпараттық-ресурстық, материалдық-

техникалық потенциалды жаңғырту; 

- білім сапасын арттыру; 

- түлектерді жұмысқа орналастыру. 

 

 

2. Бағдарламаның аналитикалық негіздемесі 

2.1 Білім беру бағдарламасы туралы ақпарат 

 

1. Білім беру бағдарламасының мазмұны мынадай құжаттармен айқындалады: 

- Жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы No 604 бұйрығы (05.05.2020 

ж. өзгерістер мен толықтырулармен); 

- Университет ішілік нормативтік құжаттар; 

- элективті пәндер каталогы (ЭПК); 

- жеке оқу жоспарлары (ЖОЖ); 

- Жұмыс оқу жоспарлары (силабустар). 

2. Білім беру бағдарламасы модульдік оқыту принципі бойынша әзірленген. 



3. Студенттердің ББ бойынша дайындық деңгейіне қойылатын талаптар бірінші оқу 

деңгейінің (бакалавриат) Дублин дескрипторлары негізінде анықталады. 

4. Студенттердің оқу нәтижелері бүкіл білім беру бағдарламасы деңгейінде де, жеке 

модульдер мен ББ оқу пәндері деңгейінде де анықталады. 

 

5. ББ бірегейлігі – Білім беру бағдарламасының бірегейлігі ретінде мыналарды көреміз: 

 

2.2 Оқушылар туралы мәлімет 

 

Оқу түрі Орта мектеп 

базасында 

оқушылар 

саны 

 

Оқушылар 

саны 

ТжКБ 

негізінде 

Оқушылар 

саны 

жоғары білім 

негізінде 

Шет елдерден 

келгеноқушылар 

саны 

Білім гранты 

бойынша 

оқушылар саны 

 

Күндізгі 113 7 6 - - 

 

2.3 ББ дамуы бойынша ішкі шарттары 

 

Бакалаврларды дайындау үшін кафедрада заманауи оқу-зертханалық кабинеттер, 

техникалық оқу құралдары, көрнекі және демонстрациялық материалдар бар. ББ енгізу үшін 

факультетте 5 жабдықталған оқу зертханасы және 1 оқу-ғылыми зертханасы, заманауи 

техникалық оқу құралдарымен жабдықталған дәрісханалары бар. Аудиторияның, 

зертханалардың және оқу кабинеттерінің санитарлық жағдайы талап етілетін нормативтік 

құжаттарға сәйкес келеді. Әрбір аудитория үшін көрсетілген орындар, инвентарлық қорлар 

көлемі және алып жатқан аумақ үшін төлқұжат жасалған. Мүгедектер үшін қозғалыс 

бағыттарының қолжетімділігі, пандустары бар баспалдақтардың болуы, дәретхана кабиналары 

қарастырылған. Компьютерлік технологияға ерекше көңіл бөлінеді. Білім беру 

бағдарламаларын пәндердің оқу, ғылыми және оқу-әдістемелік кешендерімен қамтамасыз ету 

100%-ды құрайды. Кафедраның ПОҚ дербес компьютерлермен және тегін қол 

жетімдіинтернет желісімен жабдықталған. Барлық ғимараттарда тегін Wi-Fi бар. Құрылыс 

және сәулет кафедрасының міндеттерінің бірі жетекші университеттермен бірлескен білім 

беру бағдарламасын әзірлеу болып табылады, оны жүзеге асыру оқытушылар мен 

студенттердің академиялық алмасуы арқылы ғылыми негізделген халықаралық интеграцияға 

бағытталған. Академиялық ұтқырлықты енгізу келесідей университеттермен жүзеге 

асырылады: Ю.А. Гагарин атындағы Саратов мемлекеттік техникалық университеті, Оңтүстік 

Орал технологиялық университеті. Челябинск қ. Жұмысшы практиктерді оқу үдерісіне 

жұмылдыру, теорияны практикамен біріктіруге мүмкіндік береді және түлектердің кәсіби 

ортаға тез бейімделуіне көмектеседі. Кәсіби практиканы облыстың жетекші кәсіпорындарында 

өтеді: «БатысПроектСервис» ЖШС, «КПО б.в.», «Уральскводстрой» АҚ,«Уралводпроект» 

ЖШС, «СК Алаш» ЖШС, «КАЛИНА-проектстрой» ЖШС. 

 

 

2.4 Қоршаған қоғамға тән белгілер 

 

Білім беру бағдарламасын әзірлеудегі басым бағыт – білім алушыға бағдарланған оқыту, 

оның жеке қабілеттерін ашу, білім алушыны оқу үдерісіне белсенді және қызығушылығы мол 

танытушы етіп қалыптастыру. Білім беру ортасының негізі оның әлеуметтік құрамдас бөлігі 

болып табылады, БҚИТУ дәстүрі мен бейнесіне қатысты, өзара жауапкершілік, моральдық 

және эмоционалдық климат; студенттерді әлеуметтік қолдау, білім беру қызметінен тыс 

шаралар (спорттық секциялар, ғылыми қоғамдастықтар және т.б.) болып табылады. Негізгі 

құрамдас бөліктердің бірі сонымен қатар интеллектуалды және дамытушы орта болып 



табылады: дамыта оқытудың заманауи технологиялары (интерактивті оқыту әдістері), әртүрлі 

пәндер бойынша элективті курстар жүйесі. Белгілі бір тақырып бойынша білімді меңгеруге 

арналған білім беру бағдарламаларының бағыттары, әртүрлі деңгейдегі зияткерлік сайыстар 

жүйесі (пәнаралық және пәнаралық олимпиадалар, конкурстар, турнирлер, интеллектуалдық 

марафондар, ойындар және т.б.), дарынды білім алушыларды қолдау жүйесі. Білім беру 

ортасы құрылымының барлық құрамдас бөліктері ашық, өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндік 

бар, бұл оқу іс-әрекетіне мотивацияның артуына, коммуникативті дағдылардың қалыптасуына 

әкеледі. 

 

2.5 Білім беру бағдарламасын жүзеге асыратын ПОҚ туралы ақпарат 

 

Барлық 

ПОҚ 

оның ішінде 

штаттық ғылыми 

дәрежелері 

бар 

магистрлар кемінде 3 жыл практикалық жұмыс 

тәжірибесі бар 

45 36 19 16 25 

 

Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру (соңғы 5 жылда) 

 

Шетелдегі 

жоғары оқу 

орындарында 

курстарды 

бітірген 

оқытушылар 

құрамының 

саны 

Қазақстанның 

жоғары оқу 

орындарында 

курстарды 

бітірген 

профессорлық-

оқытушылық 

құрамның саны 

Өндірістік 

кәсіпорындарда 

курстардан өткен 

оқытушылар 

құрамының саны 

Пән профилі 

бойынша 

курстарды 

аяқтаған 

оқытушылар 

құрамының саны 

Қашықтықтан 

оқыту курстарын 

бітірген 

оқытушылар саны 

4 1 16 8 8 

 

2.6 ББ жетістіктерінің сипаттамасы 

 

ББ Рейтингі Түлектерді 

жұмысқа 

орналастыру 

Табысты 

түлектер 

ПОҚ-ның 

ғылыми 

мақалаларыны

ң саны 

Студенттерді

ң 

жарияланған 

ғылыми 

мақалаларын

ың саны 

Білім 

алушылар 

сайысының 

жеңімпазда

ры 

Олимпиада 

жеңімпазда

ры 

- - - 21 4 - - 

 

 

3. ББ дамыту жоспарымен шешілетін мәселелердің сипаттамасы және оларды 
шешу қажеттілігінің негіздемесі. 

Бүгінгі күні ББ енгізуде келесі мәселелер бар: (қауіп түрлері) 
- студенттер мен педагогикалық ұжымның шет тілін жеткіліксіз білуі; 
- ғылыми дәрежесі бар профессорлық-оқытушылық құрамның жас ерекшеліктеріне 

байланысты ББ қамтамасыз ететін үлесінің төмендеуі; 
- кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамының импакт-факторлы журналдарда 

ғылыми мақалалар жариялауға мотивациясының төмендігі. 
 



4. Білім беру бағдарламасын әзірлеу жоспарының негізгі мақсаттары мен 

міндеттері 

6В07301  – «Сәулет»   білім беру бағдарламасы бойынша білім беру бағдарламасы 

құрылыс саласына қатысты барлық салалардың, сәулеттік жобалаудың, құрастыру-жобалық 

және ғылыми-зерттеу және инновацияны дамыту үшін өзекті болып табылады және жұмыс 

берушілердің тапсырысы негізінде қаланған. 

Білім беру бағдарламасы мақсаты –сәулет және қала құрылысы саласындағы жоғары 

білікті мамандарды күрделі жобалық, ғылыми-зерттеу, ұйымдастырушылық-басқарушылық, 

сараптамалық, кәсіби мәселелерді шешу құзыреттілігі бар мамандарды даярлау. 

Білім беру бағдарламасының негізгі міндеттері: 

1. «Сәулет» мамандығы дайындау бағыты бойынша бітірушілерге қойылатын талаптар 

жиынтығын «бакалавр» біліктілігі (дәрежесі) анықтайды; жұмыс оқу жоспары арқылы жалпы 

мәдени және кәсіби құзыреттілікті меңгерудің бірізділігі мен модульділігін реттейді; 

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

қалыптастырады; 

3. Оқу жоспарының оқу пәндерінің мақсаттарын, міндеттерін және мазмұнын, олардың 

дайындық бағыты мен бейіні бойынша ЖБП құрылымындағы орнын анықтайды; 

4. Студенттердің аудиториялық және өзіндік жұмысын бағалау критерийлері мен 

құралдарын, оның нәтижелерінің сапасын реттейді. 

5. Ғылыми жобалар және білім алушылар мен ПОҚ академиялық ұтқырлығы 

шеңберінде алыс және жақын шетел ЖОО-мен университеттің халықаралық 

ынтымақтастығын кеңейту; 

 

6В07301 «Сәулет» ББ негізгі міндеттері: 

1. Құрылыс саласындағы болашақ мамандардың негізгі кәсіби құзыреттіліктерін 

қалыптастыру; 

2. Эксперимент аясында оның барлық кезеңдерінде студенттердің өз бетінше іздену және 

зерттеу әрекетіне алғышарттар жасау; 

3. Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кәсіби қызметте отандық және шетелдік 

тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және жалпылау. 

4. Ақпаратты жалпылау, талдау, қабылдау, мақсат қою және оған жету жолдарын таңдау 

қабілеттерін қалыптастыру. 

5. Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кәсіби қызметте отандық және шетелдік 

тәжірибені пайдалану, алынған ақпаратты жүйелеу және жалпылау. 

6. Заманауи талаптар мен тәжірибенің қажеттіліктеріне сай білім беру деңгейін көтеру; 

7. Адам ресурстарын дамыту; 

8. Университетте және одан тыс жерде құрылған шет тілдерін оқыту курстарына міндетті 

түрде қатысу арқылы профессорлық-оқытушылық құрамның тілдік даярлығын күшейту; 

9. Жұмыс берушілердің оқу процесіне қатысуын кеңейту; 

10. Ғылыми жобалар және студенттер мен оқытушылар құрамының академиялық ұтқырлығы 

аясында университеттің алыс және жақын шетел университеттерімен халықаралық 

ынтымақтастығын кеңейту. 

 

5. ББ үшін ықтимал қауіптердің әсерін азайту шаралары 

Ықтимал қауіптер 

атауы 

Ықтимал қауіптерді 

жою шаралары 

Жауапты Орындау 

мерзімдері 

Растайтын 

құжаттар 

Білім беру 

бағдарламасын 

уақытылы 

құрастырмау және 

әзірлемеу қауіпі 

Білім беру қызметтерін 

тұтынушылардың 

әртүрлі санаттарының 

сұраныстарын уақтылы 

зерделеу, ББ 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Жыл сайын Білім беру 

бағдарламасы 



бағдарламасын әзірлеу 

және жаңарту 

орындылығы туралы 

шешім қабылдау 

Білім беру 

бағдарламасына 

сұраныстың болмауы 

Мектеп және колледж 

түлектері арасында 

тиімді кәсіптік бағдар 

беру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Жыл сайын Кәсіптік бағдар 

беру 

жұмысының 

жоспары; 

қабылдау тәртібі 

Оқытушылар мен 

қызметкерлердің 

теориялық 

дайындығының 

жеткіліксіз болу қаупі 

ПОҚ біліктілігін 

арттыру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

5 жылда 

1рет 

Сертификаттар 

Білім беру 

қызметтерінің 

жеткіліксіз (төмен) 

сапасының тәуекелі 

Академиялық 

ұтқырлық 

бағдарламасы бойынша 

оқу үдерісіне отандық 

және шетелдік серіктес 

университеттердің 

жетекші 

оқытушыларын тарту; 

өндірістік тәжірибелі 

мамандар 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Жыл сайын Бұйрық 

Теориялық негіздің 

жеткіліксіз болу қаупі 

Оқу процесін қажетті 

аспаптармен, 

жабдықтармен, 

көмекші және 

техникалық оқу 

құралдарымен 

уақытылы жабдықтау 

Кафедра 

меңгерушісі, 

деканат, 

бухгалтерия 

Жыл сайын Қызметтік 

жазбалар, 

өтініштер, 

төлемге шот-

фактуралар 

Студенттердің 

сабақтан тыс 

жұмыстарға 

қатысуының 

төмендеуі қаупі 

Оқушыларды сабақтан 

тыс жұмыстарға 

қатысуға ынталандыру 

Кафедра 

меңгерушісі 

эдвайзерлер, 

тәрбие ісі 

жөніндегі 

декан 

орынбасары 

Кафедраны

ң, 

факультетт

ің тәрбие 

жұмысыны

ң 

жоспарына 

сәйкес 

Студенттердің 

іс-шараларға 

қатысуы туралы 

мәліметтер, 

хаттамалар 

Зерттеу қызметінің 

тиімділігінің болмауы 

Профессор-

оқытушылар 

құрамының 

басылымдық 

белсенділігін арттыру, 

Қазақстан 

Республикасы Білім 

және ғылым 

министрлігінің ғылыми 

жобаларын гранттық 

қаржыландыру 

конкурстарына қатысу. 

Студенттерді ғылыми 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

Кафедраны

ң, 

факультетт

ің ғылыми 

жұмысыны

ң 

жоспарына 

сәйкес 

Ғылыми 

мақалалар, 

ғылыми 

жобаларды 

гранттық 

қаржыландыру 

конкурстарына 

өтінімдер. 

Студенттердің 

ғылыми іс-

шараларға 

қатысуы туралы 

мәліметтер, 



студенттік қоғам мен 

ғылыми үйірмелер 

аясында ғылыми-

зерттеу жұмыстарына 

тарту 

хаттамалар 

Университет 

кітапханасы қорының 

заманауи талаптарға 

сәйкес келмеу қаупі 

Кітапхана қорын 

оқулықтармен және 

оқу-әдістемелік 

құралдармен уақытылы 

толықтыру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ 

кітапхана 

меңгерушісі 

Жыл сайын Қызметтік 

жазбалар, 

өтініштер, 

төлемге шот-

фактуралар 

Ғылыми-білім беру 

үдерісін жеткіліксіз 

ақпараттық 

қамтамасыз ету қаупі 

Жоғары жылдамдықты 

интернеттің болуы 

Ақпараттық 

қамтамасыз 

ету 

бөлімінің 

бастығы 

Жыл сайын  

 

 

6. ББ бағдарламасының дамуы үшін қажетті іс-шаралар жоспары 

 

№ 

т/б 
Іс-шаралар Жауапты 

Жүзеге 

асырууақы

ты 

 

Растайтын құжаттар 

1.  

Жұмыс берушілердің пікірлерін 

ескере отырып, білім беру 

бағдарламасын жетілдіру және 

жаңарту 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

Үнемі 

Білім беру бағдарламасы 

 

2.  

Монографияларды, оқулықтар мен 

әдістемелік нұсқауларды басып 

шығару жоспарын жасау және 

уақытылы орындау 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

 

Жыл сайын 

Монографиялар, 

оқулықтар және 

нұсқаулар 

 

3. 

Студенттердің сыртқы және ішкі 

«кредиттік» академиялық 

ұтқырлығын қамтамасыз ету 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

Тіркеу 

бөлімінің 

жетекшісі 

Кем 

дегенде 2 

жылда бір 

рет 

 

БҚИТУ және серіктес 

ЖОО студенттерінің 

академиялық 

ұтқырлығына 

тапсырыстар 

 

4. 

Ішкі және сыртқы академиялық 

ұтқырлықты, ББ оқытушылар 

құрамының және отандық және 

шетелдік серіктес 

университеттердің 

ғылымибайланыстарын дамыту 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

2021-2025 

ж.ж. 

Серіктес 

университеттермен 

келісімдер. 

БҚИТУ және серіктес 

жоғары оқу 

орындарының 

профессорлық-

оқытушылық құрамының 

академиялық 

ұтқырлығына 

тапсырыстар. 

Бірлескен ғылыми 



жобалар. 

 

5. 

Шетел тілін меңгерген 

педагогикалық кадрларды 

дайындау 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

2021-2025 

ж.ж. 

Курсты өткені жөніндегі 

сертификаттар. 

6 

Білім беру бағдарламасы аясында 

ПОҚ сабақ жүргізудегі және білім 

алушылардың білімін бағалаудың 

инновациялық әдістерін 

меңгерудегі біліктіліктерін 

арттыру  

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

2021-2025 

ж.ж. 

Курсты өткені жөніндегі 

сертификаттар. 

7. 

Ғылыми басым бағыттар бойынша 

– Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігінің 

гранттары мен қаржыландыру 

конкурстарына қатысу үшін, 

сондай-ақ кәсіпорындар мен 

шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің тапсырысы 

бойынша жүзеге асырылатын 

ғылыми жобаларды дайындау. 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

2021-2025 

ж.ж. 

Конкурсқа өтініш, 

келісім-шарт 

 

8. 

Импакт-факторы бар 

басылымдарда, Thomson Reuters 

және Scopus халықаралық деректер 

базасында ғылыми мақалаларды 

жариялауға дайындау, сондай-ақ 

патенттер алу бойынша жұмысты 

жандандыру. 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

2021-2025 

ж.ж. 

ҚР БҒМ КОКСОН 

ұсынған Thomson Reuters 

және Scopus 

халықаралық деректер 

базаларының 

басылымдарында 

ғылыми мақалалар, 

патенттер. 

9. 

6В07301  – «Сәулет» бойынша 

тәуелсіз мамандандырылған 

аккредиттеуден өту 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

2021-2022 

оқу жылы 

Аккредиттеу 

сертификаты. 

10. 

6В07301  – «Сәулет» мамандығы 

бойынша студенттерді 

халықаралық, республикалық, 

аймақтық ғылыми-практикалық 

конференцияларға дайындау және 

қатысу. 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

Жыл сайын Халықаралық ғылыми-

практикалық 

конференциялар 

материалдарындағы 

ғылыми мақалалар, 

материалдар жинағы. 

11. 

Студенттер үшін өндірістік, 

диплом алды тәжірибеден өту үшін 

мамандандырылған 

кәсіпорындармен келісім-шарт 

жасау 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

Қажетінше 

 

Ұйымдар мен 

кәсіпорындармен 

келісім-шарттар. 

 

12. 

Ішкі және сыртқы мүдделі 

тараптарды білім беру 

бағдарламасы туралы 

ақпараттандыру 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

Үнемі Университет сайтындағы 

ақпарат, 

ЭМБ факультеті, 

кафедра отырысы 



 хаттамалары. 

13. 

Түлектердің жұмысқа орналасуын 

бақылау 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

Жыл сайын Түлектердің жұмыс 

орнынан анықтамалар 

. 

14. 

ББ бәсекелестік 

артықшылықтарын орналастыру 

және оларды мақсатты 

аудиторияға жеткізу (өтініш 

берушілер мен олардың ата-

аналары, жұртшылық, кәсіби 

қоғамдастық, жұмыс берушілер, 

бизнес серіктестер) 

 

Кафедра 

меңгерушісі, 

ПОҚ құрамы 

Үнемі БҚИТУ сайты, 

университеттің 

жарнамалық өнімдері 

 

 

 

7. ББ дің даму жоспарын жүзеге асыру механизмі 

 

1. ББ әзірлеуге және жаңартуға ішкі және сыртқы мүдделі тараптарды тарту. 

2. 6В07301 «Сәулет» білім беру бағдарламасы бойынша мектеп және колледж түлектері 

арасында тиімді кәсіптік бағдар беру жұмыстары негізінде студенттердің санын арттыру 

бойынша арттыру мақсатты бойынша жүргізу. 

3. Жұмыс берушілерді еңбек нарығының сұранысын ескере отырып элективті 

пәндердің каталогтарын әзірлеуге тарту. 

4. Оқытудың инновациялық технологияларын және кафедраның профессорлық-

оқытушылық құрамының ғылыми жұмыстарының нәтижелерін оқу үдерісіне енгізу. 

5. Студенттердің өндірістік практикадан, практикадан өтуі туралы кәсіпорындармен 

келісім-шарттар, меморандумдар жасау. Тәжірибелік-бағдарланған сабақтарды өткізуді 

жандандыру: лектор ретінде компания директорларын, кәсіпорындардың жетекші 

мамандарын шақыру. 

 6. Еліміздің Батыс өңіріндегі әртүрлі нысандардағы шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің барлық салаларындағы жұмыс берушілерді тарта отырып, жыл сайынғы 

«Түлектер жәрмеңкесін» ұйымдастыру және өткізу арқылы білім беру бағдарламасы бойынша 

жұмысқа орналасқан түлектердің жоғары үлесін қамтамасыз ету. 

7. Оқу үрдісін білім беру бағдарламасының мазмұнына сәйкес заманауи құрал-

жабдықтармен жабдықтау. 

 

 

8. ББ дің даму жоспарын іске асырудың әлеуметтік-экономикалық тиімділігін бағалау. 

 

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру білім сапасын арттыруға және сапалы білімге 

қолжетімділікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Кәсіби құзыреттіліктер Дублин 

дескрипторларына, кәсіби стандарттарға және жұмыс берушілердің сұраныстарына сәйкес 

әзірленген білім беру бағдарламалары аясында қалыптасады. ББ дамыту жоспарын іске асыру 

әлеуметтік-экономикалық нәтиже береді: 

- өндірістік кәсіпорындардағы түлектерге сұраныс; 

- кәсiпорындарда тәжiрибе базаларын, кафедра филиалдарын құру, студенттердiң 

кәсiби аттестациясын ұйымдастыру, студенттер мен оқытушылар құрамының академиялық 

ұтқырлығын жүзеге асыру; 

- ғылыми жұмысқа белсенді, талантты, креативті ойлайтын жастарды тарту; 



-оқытушылар құрамын Қазақстанның, жақын және алыс шетелдердің жетекші жоғары 

оқу орындарында тағылымдамадан өткізу және оқыту; 

                     1. 6В07301- Сәулет мамандығы бойынша бакалаврдың біліктілік сипаттамаларына 

қойылатын талаптар: 

1.1 Мамандықтың кәсіптік қызмет саласы: 

 

- құрылыс компаниялары; 

- құрылыс және жобалау ұйымдары; 

- құрылыс материалдарын шығаратын кәсіпорындар; 

- жобалау және жобалау мекемелері; 

- мемлекеттік бақылау органдары. 

1.2 Кәсіби қызметтің объектілері: 

 

- құрылыс-монтаждау басқармалары мен ұйымдары; 

- құрылыс өнімдерін шығаратын зауыттар, инженерлік желілер; 

- құрылыс машиналары мен жабдықтарын пайдалану және жөндеу кәсіпорындары; 

- құрылыс жөніндегі акционерлік бірлестіктер; 

Құрылыс  саласындағыбарлық еңбек қызметі түрлерінің жиынтығы. 

 

1.3 Кәсіби қызметтің типтік міндеттері: 

 

- кәсіби, іскерлік, қаржылық және құқықтық контексттерді, қоғамның, тұтынушылар мен 

пайдаланушылардың мүдделерін білуге негізделген жоба процесін ұйымдастыру; 

- жоғары кәсібидеңгейде әртүрлі ұйымдастырушылық нысандарда кәсіби қызметтерді көрсету; 

- кәсіптік еңбек бөлінісінес кере отырып жобалау процесінде туыстас кәсіпмамандарының 

өзараіс-қимылынүйлестіру; 

- жобаланған объектілердің құрылысын қадағалау; 

- кәсіби даму және үздіксіз білім беру; 

- әртүрлі факторларды үйлестіру, конструкторлық шешімдерді әзірлеуде білім мен 

дағдылардың әртүрлі формаларын  біріктіру; 

- сәулет жобаларын жасауда кеңістіктік қиялды көрсету, жасанды мекендеу ортасын 

модельдеу және үйлестіру әдістерін меңгеру; 

- сабақтас және сабақтас пәндердің білімін қолдану, алдыңғы қатарлы құрылыс 

технологияларын, материалдарды, құрылымдарды, тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін және 

ақпараттық және компьютерлік құралдарды пайдалану; 

- барлық кезеңдерінде іргелі талаптарға, 

стандарттарғажәнезаңнамаларғасәйкескелетінсәулетжобаларынәзірлеу; 

 

1.4 Кәсіби қызмет: 

 

6В07301 «Сәулет» мамандығының ББ түлектері кәсіби қызметтің келесі түрлерін жүзеге 

асыра алады:  

- есеп айырысу және жобалау қызметі;  

- жобалау және инженерия; 

- өндірістік және технологиялық; 

- жобалау және талдау қызметі: 



- сараптамалық және кеңес беру қызметі: 

 

 

1.4.1 Ұйымдастырушылық-басқару қызметі: 

 

- кәсіби, іскерлік, қаржылық және құқықтық контексттерді, қоғамның, тұтынушылар мен 

пайдаланушылардың мүдделерін білуге негізделген жоба процесін ұйымдастыру; 

- жоғары кәсіби деңгейде әртүрлі ұйымдастырушылық нысандарда кәсіби қызметтерді 

көрсету; 

- кәсіптік еңбек бөлінісін ескере отырып жобалау процесінде туыстас кәсіп мамандарының 

өзара іс-қимылын үйлестіру; 

- жобаланған объектілердің құрылысын қадағалау; 

- кәсіби даму және үздіксіз білім беру; 

 

1.4.2 Эксперименттік зерттеу қызметі:  

 

- әртүрлі факторларды үйлестіру, конструкторлық шешімдерді әзірлеуде білім мен 

дағдылардың әртүрлі формаларын біріктіру; 

- сәулетжобаларынжасаудакеңістіктікқиялдыкөрсету, жасанды мекендеу ортасын модельдеу 

және үйлестіру әдістерін меңгеру; 

- сабақтас және сабақтас пәндердің білімін қолдану, алдыңғы қатарлы құрылыс 

технологияларын, материалдарды, құрылымдарды, тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін және 

ақпараттық және компьютерлік құралдарды пайдалану. 

 

1.4.3 Эксперименттік зерттеу қызметі: 

 

- барлық кезеңдерінде іргелі талаптарға, стандарттарға және заңнамаларға сәйкес келетін 

сәулет жобаларын әзірлеу; 

- қиялды, шығармашылық ойлауды пайдалану, инновациялық шешімдерді бастау және жоба 

процесінде көшбасшы ретінде әрекетету; 

 

           1.4.4. Қызметтік және операциялық қызмет: 

 

- архитектуралық жобаны көрсету, бірлескен сәулет қызметі барысында идеялар мен жобалық 

ұсыныстарды әртүрлі тәсілдермен беру жәнеәзірлеу; 

- жобаны қорғау және жобалық шешімдерді жоғары тұрған органдарда, қоғамдық 

тыңдауларда және сараптама органдарында бекіту; 

білім беру бағдарламаларына қатысу. 

 

 

2. Оқыту нәтижелері (негізгі құзыреттер) 

 

6B07301 «Сәулет» мамандығының ББ түлектері келесі негізгі құзыреттерге ие: 

- мемлекеттік, орыс және шет тілдерінде тұлға аралық әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынас 

қабілетін меңгеруі; заманауи әлемде мобильді, сыни тұрғыдан ойлау және өзін-өзі физикалық 

тұрғыдан жетілдіреді, тарихи және экономикалық дамудың өзіндік ерекшелігін терең түсіну 

және ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын көрсетеді; 



- әлеуметтік және гуманитарлық пәндердің негізгі білімдерін ескере отырып, тұлғааралық, 

кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы процестерді түсінуді білу; нақты ғылымды 

зерттеудің өзіндік ғылыми әдістері мен әдістерін; жеке және кәсіби бәсекеге қабілетті; 

қоғамның әлеуметтік, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық нормаларын білу;  

 

- ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, ақпараттық-

библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің типтік міндеттерін шешу жолдарын 

білу, жаратылыстану және жалпы техникалық пәндердің негізгі принциптерін білу, кәсіби 

қызметте есептеу кезінде физика және термодинамика заңдарынмеңгеру; 

-қала құрылысы заңнамасын, қала құрылысы саласындағы қатынастар мен қызметті реттейтін 

нормативтік құқықтық актілерді білу және басшылыққа алу, қала құрылысы саласындағы 

жобаларды басқару бағдарламаларын құрастырудағы меңгеру, қала құрылысы қызметін 

басқаруға қатысу, бақылауды жүзеге асыруға қабілетті нормаларды, ережелер мен ережелерді 

сақтау; 

- қазіргі заманғы құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын пайдалана 

отырып, саланы болашақта дамыту үшін экономиканың талаптарына сәйкес келетін жобалық 

шешімдерді әзірлеуді біледі, құрылыс өндірісін ұйымдастыруды, ғимараттар мен 

құрылыстардың бөліктерін жөндеуді және нығайтуды жоспарлайды; 

- игеру аймағының объективті жағдайлары туралы деректерді жинауға, өңдеуге және талдауға, 

игеру учаскесінің климаттық және инженерлік-геологиялық жағдайларын ескере отырып, 

ғимараттар мен құрылыстарға арналған элементтер мен құрылымдарды таңдауға қабілетті; 

 

- функционалдығы, құрылысалаңы мен күрделіқұрылыс пен қалпына келтіру объектілерін 

жобалау шарттары бойынша ұқсас жобалар бойынша деректерді іздеуді, өңдеуді және 

талдауды білу, тәжірибелік үлгілеу құралдары мен әдістерін қолдану; 

- стилистикалық, эстетикалық, конструкторлық бағыттардың әрқайсысын анықтау негізінде 

әлемдік сәулет өнерінің заманауи концепцияларын талдау әдістемесін меңгеру, сондай-ақ 

олардың пайда болу ерекшеліктерін, ерекшеліктерін, себептері мен алғы шарттарын білу; 

- жабық және ашық кеңістікте объектілердің, объектілердің және қоршаған ортаның 

эскиздерін және демонстрациялық бейнелерін жасау әдістерін, күйлердің, көңіл-күйлердің 

түсі мен жарықты өткізу дағдыларын, сондай-ақ жобаланған объектілердің сыртқы түрін (түсі 

мен текстурасын) меңгеруі керек; 

 

-шығармашылық тұжырымдаманы қалыптастыру және оны алдын ала эскиздерде көрсету 

дағдыларын меңгеру; жобаның жалпы экспозициясының композициялық шешімі, түрлі-түсті 

және графикалық шешімдерді ресімдеу және макеттер мен макеттерді шығару; 

- ғимараттардың, құрылыстардыңжәнеолардыңкешендерінің, ландшафты және қала 

құрылысы объектілерінің, сәулетескерткіштерініңжобаларын, ЖСҚ әзірлеуді, сәулет және 

қала құрылысы қызметінің жетістіктерін пайдалануды, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды, 

олардың кешендерін жобалау мәселелерін шешуді білуі; 

- жоба алдындағы зерттеулерді өзбетінше жүргізе алады, тапсырмаларды тұжырымдайды 

және оларға жету жолдарына нықтайды; алынған нәтижені бағалау және жобалық 

ұсыныстарды нормативтік талаптар мен стандарттарға сәйкес кәсіби түрде ұсыну; 



 


