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 1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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№ Название поля Примечание 

1 Регистрационный номер  

2 Код и классификация области 

образования 

6В07- Инженерные, обрабатывающие и 

строительные отрасли  

3 Код и классификация направлений 

подготовки 

6В073-Архитектура и строительство 

4 Код и группа образовательных 

программ 

В074-«Градостроительство, строительные работы 

и гражданское строительство» 

5 Наименование образовательной 

программы  

6В07313– Транспортное строительство 

6 Вид ОП Действующая  

7 Цель ОП 1.- Формирование способной к 

самосовершенствованию и профессиональному 

росту личности с разносторонними социально-

гуманитарными, естественнонаучными, 

специальными и профилирующими знаниями и 

интересами. 

2.–Формирование способности обладания 

навыками обращения с современной техникой, 

уметь использовать информационные технологии 

в сфере профессиональной деятельности, владеть 

экономическими  знаниями и основами правовых 

систем 

3.– формирование способности находить 

компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и принимать оптимальные 

решения в области проектирования железных 

дорог, строительства и эксплуатации 

искусственных сооружений, зданий на 

автомобильных дорогах и мостовых 

конструкций, проводить работ в научно-

исследовательских организациях под 

руководством ведущих специалистов и владеть 

культурой мышления; 

4.– формирование готовности выпускников к 

проведению   технико-экономического  анализа,  

обосновыванию принимаемых и  реализуемых 

решений в области строительства, эксплуатации 

и реконструкции железных и автомобильных 

дорог, мостов и искусственных сооружений, 

выполнению расчетов строительных 

конструкций, мостов и искусственных 

сооружений; применение результатов на 

практике, стремление к саморазвитию и 

повышению своей квалификации и мастерства 

5.- Содействие формированию готовности  

выпускников к экономичному и безопасному 
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использованию природных ресурсов, энергии и 

материалов при проектировании, транспортное 

строительстве. 

8 Уровень по МСКО 6 

9 Уровень по НРК 6 

10 Уровень по ОРК 6 

11 Отличительные особенности ОП  Нет 

12 Перечень компетенций Универсальные компетенции (УК) 

характеризуются тем, что выпускник  должен 

владеть: 

УК1- способность понимать закономерности 

исторического процесса и место человека в 

историческом процессе, готовность уважительно 

и бережно относиться к историческому наследию 

и культурным традициям, толерантно 

воспринимать социальные и культурные 

различия, руководствоваться ими в 

профессиональной деятельности 

УК2-способность понимать и анализировать 

мировоззренческие, социальные и личностно 

значимые философские проблемы, умение  

основываться на базовых знаниях в области 

общегуманитарных наук в процессе 

формирования своего; умение использовать 

гуманитарные знания в своей социальной и 

профессиональной деятельности. 

УК3-способность понимать принципы 

функционирования современного общества, 

социальных, политических механизмов и 

регуляторов общественных отношений, 

способность анализировать социально-значимые 

проблемы и процессы;способность осознания 

психологических процессов  развития личности в 

социуме, умение использовать полученные 

знания в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности.  

УК 4- Способность к эффективной 

коммуникации в различных условиях общения, 

способность владеть профессиональными 

речевыми и письменными  навыками  

УК5- Владеет иностранным языком на уровне не 

ниже разговорного. Способность к 

использованию зарубежных источников 

информации и свободное ориентирование в 
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интернет-пространстве. 

УК6-Владение средствами самостоятельного, 

методически правильного использования методов 

физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовности к достижению должного уровня 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

УК 7- способность ориентироваться в 

современной системе источников информации в 

целом и по отдельным профессиональным 

отраслям, знание и умение владеть основными 

методами, способами и средствами получения, 

хранения переработки информации, умение 

использовать различные программные средства, 

базы данных, работать в интернете и 

использовать его ресурсы, пользоваться 

поисковыми системами, работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях. 

УК8-способность использовать современные 

физические принципы в различных областях 

техники, применять основные физические законы 

и принципы в стандартных ситуациях, 

УК 9- способность структурировать данные, 

создавать математическую модель ситуации, 

анализировать и преобразовывать, применять 

естественнонаучные знания в профессиональной 

деятельности 

УК 10 –способность к ориентации в правовых 

отношениях, умение использовать нормативно-

правовые документы в своей профессиональной 

деятельности, осознание опасности 

коррупционной деятельности для государства и 

общества 

УК 11- способность использовать знание 

основных закономерностей функционирования 

биосферы и принципов рационального 

природопользования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные  компетенции  

ПК1 Способен  применять методы 

математического анализа и моделирования,     

теоретического   и   экспериментального    

исследования  
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ПК 2-  Способен  использовать знания о 

современной физической картине мира и 

эволюции Вселенной, пространственно-

временных закономерностях, строении вещества 

для понимания окружающего мира и явлений 

природы  

ПК 3-Способен  приобретать новые 

математические и естественнонаучные знания, 

используя современные образовательные и 

информационные технологии  

ПК 4- Способен  понимать сущность и значение 

информации в развитии современного 

информационного общества, сознавать опасности 

и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе 

защиты государственной тайны и коммерческих 

интересов  

ПК 5-обладает основными методами, способами 

и средствами получения, хранения и переработки 

информации, наличие навыков работы с 

компьютером как средством управления 

информацией; автоматизированными системами 

управления базами данных  

ПК 6-Способен  использовать знание основных 

закономерностей функционирования биосферы и 

принципов рационального природопользования 

для решения задач профессиональной 

деятельности  

ПК 7-Способен  применять методы расчета и 

оценки прочности сооружений и конструкций на 

основе знаний законов статики и динамики 

твердых тел, о системах сил, напряжениях и 

деформациях твердых и жидких тел  

ПК 8- Обладает основными методами 

организации безопасности жизнедеятельности 

производственного персонала и населения, их 

защиты от   возможных  последствий   аварий,   

катастроф,   стихийных    бедствий  

ПК 9-Способен  использовать навыки проведения 

измерительного эксперимента и оценки его 

результатов на основе знаний о методах 

метрологии, стандартизации и сертификации  

ПК 10-Способен  применять современные 

программные средства для разработки проектно-

конструкторской и технологической 

документации  

ПК 11-Способен  применять знания в области 

электротехники и электроники для разработки и 

внедрения технологических процессов, 

технологического оборудования и 
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технологической оснастки, средств 

автоматизации и механизации  

ПК 12-обладает методами оценки свойств и 

способами подбора материалов для 

проектируемых объектов  

ПК 13-обладает методами оценки свойств и 

способами подбора материалов для 

проектируемых объектов  

ПК 14-обладает основными методами, способами 

и средствами планирования   и   реализации   

обеспечения   транспортной    безопасности  

ПК 15-Способен  разрабатывать проекты и схемы 

технологических процессов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и 

эксплуатации железнодорожного пути, а также 

их обслуживания, с использованием последних 

достижений в области строительной науки  

ПК 16-Способен  осуществлять контроль 

качества используемых на объекте строительства 

материалов и конструкций  

ПК 17-Способен  планировать, проводить и 

контролировать ход технологических процессов 

и качество строительных и ремонтных работ в 

рамках текущего содержания железнодорожного 

пути. 

ПК 18-Способен  оценить влияние строительных 

работ по возведению объектов транспортного 

строительства на окружающую среду и 

разрабатывать мероприятия, обеспечивающие 

экологическую безопасность в районе 

сооружения транспортного объекта  

ПК 19-Способен  разрабатывать и осуществлять 

мероприятия по соблюдению правил техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда при 

строительстве, эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте транспортных путей и 

сооружений  

ПК 20-Способен  разрабатывать методическую и 

нормативную документацию по правилам 

содержания и эксплуатации пути  

ПК 21-Способен  обосновывать принимаемые 

инженерно – технологические решения  

Профессионально-специализированные 

компетенции 

ПСК1- способностью организовывать 

выполнение работ по строительству нового и 

реконструкции или капитальному ремонту 

эксплуатируемого мостового сооружения в 

соответствии с принятой в проекте производства 
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работ технологической схемой 

 ПСК2 - способностью оценивать состояние 

мостового перехода и качество его содержания, 

организовать постоянный технический надзор и 

проведение работ по текущему ремонту 

эксплуатируемого мостового сооружения 

 ПСК-3 - способностью выполнять расчеты по 

определению грузоподъемности и надежности 

эксплуатируемых мостовых сооружений и 

усилению их для дальнейшей эксплуатации  

ПСК4- способностью выполнять проекты плана и 

профиля мостового перехода с учетом 

топографических, инженерно-геологических, 

инженерно-гидрологических условий с 

обеспечением экологической безопасности  

ПСК5 - способностью использовать методы 

проектирования, строительства и эксплуатации 

транспортных развязок в разных уровнях, 

путепроводов, водопропускных труб и 

специальных сооружений на горных дорогах 

ПСК6 - способностью производить расчет 

несущих элементов мостовых конструкций и 

других инженерных сооружений мостового 

перехода  

ПСК7 - способностью рационально выбирать 

экономически эффективный метод строительства 

мостового сооружения и разрабатывать проекты 

организации 12 строительства и производства 

работ, исходя из инженерно-геологических, 

инженерногидрологических и экологических 

условий места строительства 

 ПСК8-способностью организовывать работу 

производственных коллективов, принимать 

управленческие решения в области организации 

производства и труда, организовывать кадровую 

работу по повышению квалификации персонала 

ПСК 9- способностью использовать методы 

оценки основных производственных ресурсов и 

технико-экономических показателей 

производства  

ПСК10 - способностью оценить технико-

экономическую эффективность проектов 

строительства, капитального ремонта, 

реконструкции и эксплуатации транспортных 
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сооружений 

ПСК11 способностью планировать размещение 

технологического оборудования, техническое 

оснащение и организацию рабочих мест, 

площадок, выполнять расчет производственных 

мощностей и загрузку оборудования по 

действующим методикам и нормативам  

ПСК12 - способностью разрабатывать и вести 

техническую, управленческую и отчетную 

докз'ментацию по строительству объекта для 

последующей передачи заказчику  

ПСК 13- способностью контролировать 

соответствие технической документации 

разрабатываемых проектов стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным 

документам  

ПСК 14 - способностью готовить исходные 

данные для выбора и обоснования 

научнотехнических и организационно-

управленческих решений на основе 

экономического и производственного анализа 

ПСК15- научно-исследовательская деятельность: 

- способностью осуществлять постановку 

исследовательских задач, выбирать методы 

экспериментальной работы, анализировать 

результаты научных исследований и делать 

окончательные выводы на их основе  

ПСК 16- способностью планировать и проводить 

теоретические и экспериментальные 

исследования конструкций транспортных 

сооружений 

 ПСК 17 - способностью проводить мониторинг 

технического состояния объектов 

профессиональной деятельности при их 

возведении, реконструкции, эксплуатации и 

восстановлении  

ПСК18 способностью разрабатывать и 

осуществлять мероприятия по соблюдению 

правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм 

охраны труда при строительстве, эксплуатации, 

техническом обслуживании и ремонте 

транспортных сооружений 

ПСК19 способностью обосновывать 
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принимаемые инженерно-технологические 

решения по критериям качества, затрат времени, 

трудоемкости, стоимости и осуществимости, 

имеющимися силами и средствами 

ПСК20 способностью с использованием 

новейших строительных технологий 

разрабатывать проекты и схемы технологических 

процессов строительства, реконструкции, 

ремонта и эксплуатации транспортных 

сооружений, а также их обслуживания 

ПСК21 способностью выполнять статические и 

динамические расчёты транспортных 

сооружений с использованием современного 

математического обеспечения 

 

13 Форма обучения Очная 

14 Язык обучения Казахский, русский 

15 Объем кредитов 240 

16 Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр техники и технологий по 

образовательной программе  

6В07313 –«Транспортное строительство» 

17 Наличие приложения к лицензии 

на направление подготовки кадров 

№ KZ58LAA00004977 от 29.05.2015г. 

18 Наличие аккредитации ОП Есть 

 Наименование аккредитационного 

органа 

Независимое Казахстанское Агентство по 

Обеспечению Качества в Образовании 

(НКАОКО) 

 Срок действия аккредитации  5лет с 29.03.21 по 28.03.2026гг 
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2 Модель выпускника 

№ Название поля  Примечание  

1. Наименование образовательной 

программы 

6В07313 - Транспортное строительство » 

2. Присуждаемая академическая 

степень 

Бакалавр в области техники и технологий по 

образовательной программе 6В07313-

Транспортное строительство 

3 Результаты обучения с 

Дублинскими дескрипторами 

1.демонстрировать знания и понимание в области 

Транспортное строительство основанные на 

передовых знаниях в изучаемой области; 

2. применять знания и понимания на 

профессиональной уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы области 

транспортное строительство; 

3. осуществлять сбор и интерпретацию 

информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений; 

4. применять теоретические и практические знания 

для решения учебно-практических и 

профессиональных задач в  области транспортное 

строительство; 

5. навыки обучения, необходимые для 

самостоятельного продолжения дальнейшего 

обучения в области транспортное строительство; 

6. знать методы научных исследований и 

академического письма и применять их в  в 

области транспортное строительство; 

7. применять знания и понимание фактов, явлений, 

теорий и сложных зависимостей между ними   в 

области транспортное строительство; 

8. понимать значение принципов и культуры 

академической честности. 

 

4. Результаты обучения  по 

образовательной программе 

Р1уметь использовать информационно-

коммуникационные технологий 

Р2Физика представляет собой ядро физических 

знаний, необходимых инженеру, действующему в 

мире физических закономерностей; 

Р3 способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Р4формирование способности находить 

компромисс между различными требованиями 

(стоимости, качества, безопасности и сроков 

исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и принимать оптимальные решения 

в области проектирования железных дорог, 

строительства и эксплуатации искусственных 

сооружений, зданий на автомобильных дорогах и 

мостовых конструкций, проводить работ в 

научно-исследовательских организациях под 
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руководством ведущих специалистов и владеть 

культурой мышления 

выполнять  расчетно-проектировочную работу, 

разрабатывать проектно-конструкторскую и 

техническую документацию, методические 

материалы, предложения и мероприятия по 

созданию и модернизации железных и 

автомобильных дорог, мостовых и тоннельных 

конструкций;  

Р 5 выполнять  расчетно-проектировочную 

работу, разрабатыватьпроектно-конструкторскую 

и техническую документацию, методические 

материалы, предложения и мероприятия по 

созданию и модернизации железных и 

автомобильных дорог, мостовых и тоннельных 

конструкций;  

Р 6 формирование готовности выпускников к 

проведению   технико-экономического  анализа,  

обосновыванию принимаемых и  реализуемых 

решений в области строительства, эксплуатации и 

реконструкции железных и автомобильных дорог, 

мостов и искусственных сооружений, 

выполнению расчетов строительных конструкций, 

мостов и искусственных сооружений; применение 

результатов на практике, стремление к 

саморазвитию и повышению своей квалификации 

и мастерства;  

Р 7 знание выпускников к экономичному  и 

безопасному использованию природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации и ремонте 

железных и автомобильных дорог, зданий, мостов 

и искусственных сооружений на автомобильных 

дорогах, а также к  участию в разработке 

технических заданий на строительство и 

реконструкцию мостов и тоннели 

Р 8 быть способным обобщать, анализировать и  

воспринимать информацию,   постановки цели и 

выбора путей  для  ее достижения; уметь 

формулировать аргументы и решать проблемы в 

области проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции транспортных 

сооружений; осуществлять сбор и интерпретацию 

информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных 

соображений 

Р9 знать современные и рациональные типы 

конструкций транспортных сооружений; методы 

расчета транспортных сооружений, фундаментов, 

опор и пролетных строений; методы 

трассирования и проектирования искусственных 
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сооружений 

Р10 быть готовым к  разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и 

модернизации транспортных сооружений и их 

конструктивных элементов  

Р11 уметь  разрабатывать  техническую 

документацию и методические материалы, 

предложения и мероприятия по созданию и 

модернизации транспортных сооружений и их 

конструктивных элементов 

Р12 владеть методами  проведения   технико-

экономического  анализа,  уметь обосновать 

принимаемых и  реализуемых решений в области 

проектирования, строительства, эксплуатации и 

реконструкции транспортных сооружений; 

применять результаты на практике 

Р13 владеть навыками  экономичного  и 

безопасного использования природных ресурсов, 

энергии и материалов при эксплуатации, 

строительстве и реконструкции транспортных 

сооружений 

Р14 владеть методами организации, планирования 

строительства, выбора машинного оснащения, 

определения сроков производства работ при 

возведении объектов транспортных сооружений 

Р15 быть способным обобщать, анализировать и  

воспринимать информацию,   постановки цели и 

выбора путей  для  ее достижения; уметь 

формулировать аргументы и решать проблемы в 

области проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции транспортных 

сооружений; осуществлять сбор и интерпретацию 

информации для формирования суждений с 

учетом социальных, этических и научных 

соображений 
 

5. Область   профессиональной 

деятельности 

Сферой профессиональной деятельности 

Железнодорожный транспорт: проектирование, 

строительство, техническое обслуживание и 

ремонт железнодорожного пути 

6. Объекты профессиональной 

деятельности 

Местные органы исполнительной власти в области 

железнодорожного транспорта и их региональные 

структуры; 

- организации и предприятия транспортной 

отрасли в сфере проектирования, строительства, 

технического обслуживания и ремонта 

железнодорожного пути магистральной сети 

железных дорог, метрополитенов и подъездных 

путей промышленных предприятий; 

- организации и предприятия в сфере изготовления 

строительных материалов и конструкций для 
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объектов транспортно-коммуникационного 

комплекса 

7. Виды профессиональной 

деятельности 

- Производственно-управленческая деятельность: 

управлять коллективами, осуществляющими 

строительно-монтажные работы по возведению, 

реконструкции зданий и сооружений транспорта, 

предприятий стройиндустрии. 

- Проектно-конструкторская деятельность: 

выполнять проектно-сметную документацию и 

конструкторскую работу по строительству и 

реконструкции зданий и сооружений объектов 

транспортного строительства. 

- Организационно-технологическая деятельность: 

организовывать работу строительных, 

муниципальных организаций и предприятий. 

 

8. Функции профессиональной 

деятельности 

Основными функциями профессиональной 

деятельности выпусников является; Организация и 

руководство процессом подготовки и 

осуществлением объектов инженерных систем и  

транспортного строительства, а также проектно-

изыскательских работ Организация изготовления 

строительных материалов и конструкций для 

объектов транспортно-коммуникационного 

комплекса; организация проектирования, 

строительства, технического обслуживания и 

ремонта железнодорожного пути; использование 

типовых методов расчета надежности конструкций 

железнодорожного пути. 

9. Требования к 

предшествующему уровню 

образования  

Среднее, послесреднее, среднее профисиональное, 

высшее образование. 
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   3. Карта модульной образовательной программы  

Код и 

наимено

вание 

модуля 

Код и 

наименов

ание 
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SIK  1101 

Современ

ная 

история 

Казахстан

а 

 

ООД/

ОК 

 

Гос. 

экза

мен 

 

1 

 

5 

История 

Казахстана 

(школьный 

курс) 

Философия Знать:  исторические основы и периоды 

становления государственности в контексте  

всемирного  и евразийского исторического 

процесса;  основополагающую роль исторического 

знания в формировании казахстанской 

идентичности и патриотизма 

Уметь:  соотносить  явления и события 

исторического прошлого с общей парадигмой 

всемирно-исторического развития человеческого 

общества посредством критического анализа; 

предлагать возможные решения современных 

проблем на основе анализа исторического 

прошлого и аргументированной информации; 

анализировать особенности и значение 

современной казахстанской модели развития; 

формировать собственную гражданскую позицию 

на приоритетах взаимопонимания, толерантности и 

демократических ценностей современного 

общества 

Иметь навыки: исторического описания и анализа 

причин и следствий событий современной истории 

Казахстана; определять практический потенциал 

межкультурного диалога и бережного отношения к 
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духовному наследию 

Быть компетентным: в умении демонстрировать 

знания и понимание в современной истории 

Казахстана; применять знания и понимания на 

профессиональном уровне, формулировать 

аргументы и решать проблемы в вопросах 

современной истории Казахстана 

 

Fil 2102 

Философи

я 

ООД/

ОК 

Экза

мен 

4 5 Культурол

огия, 

Современн

ая история 

Казахстана 

История и философия 

науки (курс 

магистратуры) 

Знать: предмет, функции, основные разделы и 

направления философии;  актуальные проблемы 

современной отечественной и мировой философии; 

Уметь: использовать положения и категории 

философии для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений;  

Иметь навыки: применять полученные знания в 

жизненных ситуациях и в анализе общественных 

явлений;    

Быть компетентным: в основных философских 

проблемах и направлениях в философии, в 

основных методах и подходах в изучении 

философских проблем современности. 



 
 

18 
 

Y
aP

 0
2
 М

о
д
у
л
ь
 Я

зы
к
о
в
ы

е 
п

о
д
го

то
в
к
и

 

Iya 1103 

Иностран

ный язык 

ООД/

ОК 

Экза

мен 

1,2

,3 

10 Иностранн

ый язык 

(школьный 

курс) 

Иностранный язык 

(профессиональный) 

магистратура 

Знать: лексический и грамматический минимум 

иностранного языка общего и профессионального 

характера в объеме, необходимом для реализации 

коммуникативных намерений во всех видах 

речевой деятельности в рамках достигаемого 

уровня в соответствии с Общеевропейской шкалой 

уровней владения иностранными языками;  

Уметь: реализовать свои знания, умения, навыки и 

практический опыт в профессиональной 

деятельности и в ходе межличностного 

взаимодействия с представителями иной культуры; 

Иметь навыки: устной и письменной иноязычной 

речи в соответствии с достигаемым уровнем, 

отраженных в дескрипторах в рамках стандартов 

Общеевропейских компетенций уровней владения 

иностранным языком. 

Быть компетентным: в фонетической, лексической 

и грамматической системе иностранного языка. 

K (R ) 

Ya1104 

Казахский  

(русский) 

язык 

ООД/

ОК 

Экза

мен 

1,2 10 Казахский 

(русский)яз

ык 

(школьный 

курс) 

Профилирующие 

дисциплины 

Знать: коммуникативный минимум для 

осуществления профессиональной речевой 

деятельности; грамматический минимум, 

необходимый для построения высказываний, 

различных типов специального текста; основные 

синтаксические конструкции, используемые в 

профессиональной речи; основные способы 

терминообразования; основные способы перевода; 

общетехнические и содержательное, структурное и 

коммуникативное строение касательно 

специальности.  
Уметь: понимать устную речь разговорно-
бытового, официально-делового (служебного), 
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профессионального характера; извлекать 
информацию из учебной, технической 
литературы, деловой документации; 
перерабатывать научный текст, создавая на его 
основе план, тезисы, конспект, реферат, 
аннотацию. 
Иметь навыки: коммуникативные, лингво-

культурные и социокультурные; извлечения из 

текста необходимой информации, описывающей и 

интерпретирующей  ее в учебно-

профессиональном общении; использование 

знаний о языковых формах выражения различных 

типов информации научного текста для решения 

учебно-профессиональных задач. 

Быть компетентным: в  продуцировании 

вторичных научных текстов: аннотации, тезисов, 

резюме, рефератов, докладов; в самостоятельном 

поиске научно-технической информации как 

основы профессиональной деятельности; при 

обмене информацией профессионального 

характера по определенной теме в рамках 

специальности. 
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Kul 1108 

Культуро

логия  

 

 

ООД/

КВ 

 

Экза

мен 

 

1 

 

2 

 

История 

Казахстана 

(школьный 

курс) 

Философия Знать: содержание  глобального  культурно-

исторического  процесса,  его  этапы  и основные 

концептуальные подходы; теоретические основы и 

понятийный аппарат психологической науки; 

ключевые принципы и разнообразия основных 

психологических подходов; способы личностного 

и профессионального самопознания и 

саморазвития; способы построения 

межличностных отношений. 

Уметь: использовать общекультурное и 

нравственно-этическое  наследие  в 

профессиональной деятельности. Оценивать место 

культуры в жизни человека; использовать 

теоретические и практические знания, полученные 

в ходе освоения курса, для анализа 

психологической составляющей жизни и 

деятельности людей и решения задач 

профессиональной деятельности и саморазвития 

Иметь навыки: основными обще-гуманитарными 

категориями, методом   анализа социокультурных 

процессов, навыками бережного отношения к 

культурным ценностям и социокультурной 

открытости;  

Быть компетентным: вформирований 

общекультурных компетенций: способностью и 

готовностью осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом 

принятых в обществе моральных и правовых норм. 

Psy 1109 

Психолог

ия 

ООД/

КВ 

Экза

мен 

1 2 Человек и 

общество, 

Самопозна

Психология 

управления 

(курс магистратуры) 

Знать: основные этапы развития психологии и её 

важнейших отраслей; основные закономерности 

психических явлений, процессов и состояний; 
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ние  

(школьный 

курс) 

основные методы исследования психических 

функций; функции сознания, структуры 

самосознанияосновы психологии эмоциональных и 

волевых процессов; психологическую структуру 

личности; типы темперамента, типы характера, 

виды акцентуаций личности; особенности 

межличностных отношений, уровни, средства и 

виды общения. 

Уметь: оценивать психологическое состояние и 

поведение, свойства личности при коммуникациях 

в социуме и медицинской среде; анализировать 

психологические явления в различных сферах 

жизнедеятельности человека; проводить 

самоанализ и самооценку. 

Иметь навыки: эффективного общения в группе, 

коллективе построения  бесконфликтных 

взаимоотношений. 

 

Pol 1107 

Политоло

гия  

ООД/

КВ 

Экза

мен 

2 2 История 

Казахстана 

(школьный 

курс) 

Философия  Знать: сущность, возможности, границы, 

перспективы и основные виды политики;  

сущность, систему, источники и функции 

политической власти;  сущность политических 

процессов и роль в них политических партий и 

общественных движений.   

Уметь:.Уметь компетентно анализировать 

реальные политические процессы; самостоятельно 

работать над источниками и литературой в целях 

систематизации и углубления своих 

политологических знаний. 

Иметь навыки: политического анализа и прогноза 

политических социальных ситуаций в стране и 

мире;оценивания перспективы развития 
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современных политических процессов. 

Быть компетентным: в получении 

систематизированных знаниях о строении и 

развитии общества. 

Pol 1106 

Социолог

ия 

ООД/

КВ 

Экза

мен 

2 2 История 

Казахстана 

(школьный 

курс) 

Философия, 

Экономика 

предпринимательство  

Знать: предмет, структуру и функции социологии, 

основные законы и категории изучаемой 

дисциплины;  природу социальных процессов, 

возникновения специфических интересов 

социальных общностей и групп; социальную 

структуру личности как субъекта социального 

действия и социального взаимодействия; основные 

социальные институты, обеспечивающие 

воспроизводство общественных отношений; типы 

и структуру социальных организаций, механизм 

управления ими.  

Уметь: дать анализ и оценку социальных явлений, 

протекающих в обществе 

Иметь навыки: социологического анализа и 

прогноза социальных (общественных) ситуаций; 

владения и применения знаний по социологии, 

позволяющие в полном объеме подготовки и 

организации конкретного социологического 

исследования 

Быть компетентным: в получении 

систематизированных знаниях о строении и 

развитии общества. 
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FK 1110 

Физкульт

ура 

 

ООД/

ОК 

экза

мен 

1,2

,3,

4 

8 Физкульту

ра 

(школьный 

курс) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Знать: социальные функции физической 

культуры; системы физического воспитания; 

гигиенические основы управления здоровьем; 

профилактику профессиональных заболеваний;  

Уметь: использовать средства и методы 

физической культуры для поддержания 

специальной профессиональной 

работоспособности, здоровья и профилактики 

профессиональных заболеваний; планировать, 

контролировать и управлять физической и 

функциональной подготовленностью;  

Иметь навыки: показа, выполнения физических 

упражнений, оценки адекватности нагрузок 

функциональным возможностям организма; 

управления физической подготовленностью;  

Быть компетентным: ввыполнений 

«Президентских тестов физической 

подготовленности»; выполнения тактики и правил 

проведения соревнований в прикладных видах 

спорта.  
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IКТ 1105 

Информац

ионно-

коммуник

ационные 

технологи

и  

(на 

анг.языке) 

ООД/

ОК 

Экза

мен 

2 5 Информати

ка 

(школьная 

программа) 

Английски

й язык 

(школьная 

программа) 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Знать: технологии и принципы построения 

компьютерных сетей; принципы 

функционирования и взаимодействия аппаратного 

и программного обеспечения компьютерной 

техники; способы настройки ОС MicrosoftWindows 

для работы в сети; сетевые прикладные 

программы. 

Уметь: пользоваться вычислительными системами 

профессионально; подключать ПК к сетям и 

работать в них; создавать и проектировать Web - 

страницы и Web - сайты. 

Иметь навыки: работать с сетевыми 

приложениями; с основными тенденциями 

развития методов и технологий компьютерных 

сетей; с механизмами передачи данных по каналам 

связи. 

Быть компетентным: вприкладном программном 

обеспечении для создания веб-сайтов и веб-

страниц; с возможными ресурсами LAN; с 

интернет-сервисом. 

PОAK 

1111 

Право и 

основы 

антикоруп

ционной 

культуры  

ООД/

КВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экза

мен 

1 

 

5 

 

История 

Казахстана, 

Основы 

права 

(школьный 

курс) 

 

 

 

 

 

Философия 

 

Знать: основы права, основные положения 

Конституции Республики Казахстан; основные 

положения действующего законодательства 

Казахстана; сущность коррупции и причины ее 

происхождения; меру морально-нравственной и 

правовой ответственности за коррупционные 

правонарушения; действующее законодательство, 

в том числе в области противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и уметь 

обращаться к необходимым нормативным актам; 
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ориентироваться в действующем законодательстве; 

используя закон, защищать свои права и интересы; 

работать над повышением уровня нравственной и 

правовой культуры; задействовать духовно-

нравственные механизмы предотвращения 

коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым 

вопросам, по вопросам применения норм в 

современный период; правового анализа 

различных документов; умение анализировать 

ситуации конфликта интересов и морального 

выбора; совершенствования антикоррупционной 

культуры; действия в ситуации конфликта 

интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по 

правовым вопросам и применения правовых норм 

на практике; в вопросах причин  возникновения  и 

происхождения коррупции; в вопросах сущности и 

факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

ENPLVI 

1111 

Экономик

а, навыки 

предприн

имательст

ва, 

лидерства 

и 

восприим

чивости 

инноваци

ООД/

КВ 

 

Экза

мен 

1 5 Политолог

ия  

Экономика 

предпринимательства, 

Знать: закономерности развития экономических 

процессов; основные концепции, созданные в 

течение длительной эволюции экономической 

мысли; принципы функционирования рыночного 

механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику; методы генерации 

предпринимательских идей; правовые аспекты 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и 

формах проявления экономических явлений и 

процессов; применять на практике методы 

научного познания экономических явлений.  
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й Иметь навыки: анализа и оценки состояния и 

тенденций социально-экономического развития 

национальной и мировой экономики; 

междисциплинарного подхода при решении 

экономических проблем; для овладения знаниями 

для повышения квалификации в течение всей 

жизни;  

Быть компетентным: уметь работать 

самостоятельно; быть способным генерировать 

новые идеи; владеть междисциплинарным 

подходом при решении экономических проблем 

EBZh 

1111 

Экология 

и  основы 

безопасно

сти 

ООД/

КВ 

 

Экза

мен 

1 5 Биология, 

Самопозна

ние в 

школьной 

программе 

Охрана туда Знать: основные закономерности взаимодействия 

природы и общества; основные способы и методы 

защиты компонентов окружающей среды; основы 

законодательства в области  охраны окружающей 

среды; 

концепцию, стратегии, проблемы устойчивого  
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жизнедеят

ельности 

развития и практические подходы к их решению на 

глобальном, региональном и локальном уровнях; 

основы законодательства по охране окружающей 

среды; принципы организации безопасных 

производственных процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние 

природной среды; проводить оценку техногенного 

воздействия производства на окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем 

и биосферы в целом; определения оптимальных 

условий устойчивого развития эколого-

экономических систем; природоохранных задач; 

владения стандартными методиками мониторинга 

окружающей среды; оценивать состояние 

окружающей природной среды и степень 

техногенного воздействия производства на ее 

компоненты и составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и 

устойчивого развития и защиты окружающей 

среды; владеть базовыми научно-теоретическими 

знаниями и применять их для решения 

теоретических и практических задач. 
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VM 1201 

Высшая 

математик

а I 

БД/В

К 

Экза

мен 

1 5 Алгебра в 

школьной 

программе 

Высш.матII, Физика I, 

Теоретическая 

механика   

Инженерная 

механикаI 

Знать: основные законы современной математики 

в их взаимной связи; - понимать влияние основных 

закономерностей современной математики на 

создание стройной математической науки и 

научной картины мира; - логику развития 

математики; - знать границы применимости 

основных законов математики; - знать 

перспективы развития математики; - как 

пользоваться существующей парадигмой 

современной науки. 

Уметь: строить математические модели; - ставить 

математические задачи;  использовать основные 

методологические принципы для решения 

математических задач; приобрести практические 

навыки: - обобщения экспериментального и 

расчетно–теоретического материала своей научно-

исследовательской работы на основе методологии 

современной математики;  овладения знаниями, 

которые найдут применения в профессиональной 

деятельности бакалавра при использовании их для 

создания новых технологий; - овладения логикой 

развития математики; - вооружения 

методологическими принципами исследования 

реальных процессов 

Иметь навыки: по применению математического 

аппарата при решении задач повседневной 

практики;  

Быть компетентным: в развитии умения и 

способности самостоятельно пополнять свое 

образование, в применении математических 

методов и их практического использования. 



 
 

30 
 

VM 1202 

Высшая 

математик

а II 

 

 

БД/В

К 

 

 

Экза

мен 

 

 

2 

 

 

5 

Высш. мат 

I 

 

Высш.матII, Физика I, 

Теоретическая 

механика Инженерная 

механикаI 

Знать: основные понятия, определения, формулы, 

теоремы и методы решения теоретических и 

практических задач;  

Уметь: применять математические методы к 

решению задач по своей специальности;  

Иметь навыки: по применению математического 

аппарата при решении задач повседневной 

практики;  

Быть компетентным: в развитии умения и 

способности самостоятельно пополнять свое 

образование, в применении математических 

методов и их практического использования. 
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Fiz I 1203  

Физика I 

 

 

БД/В

К 

Экза

мен 

3 5 Высш. мат 

I 

 

Физика1, Инженерная 

механикаI 

Знать: основные физические явления и законы 

классической и современной физики; методы 

физического исследования; влияние физики как 

науки на развитие техники; связь физики с 

другими науками и ее роль в решении научно-

технических проблем  специальности. 

Уметь: использовать современные физические 

принципы в тех областях техники, в которых 

обучающиеся специализируются; формулировать 

законы физики; определять величины, 

описывающие явления и законы; устанавливать 

связь между ними (выражать эту связь 

аналитически, графически, словами); применять 

основные законы и принципы физики в 

стандартных ситуациях; строить модель 

физического явления с указанием границы 

применения. 

Иметь навыки:проведения экспериментальных 

научных исследований физических явлений  

путём: планирования эксперимента (частично); 

записи результатов измерений; обработки и оценки 

полученных результатов при решении задач и 

проведении эксперимента; составления таблиц и 

графиков; оценки точности совпадения 

экспериментов с теоретическими данными. 

Быть компетентным: в формировании 

понимания  смысла и законов, взаимосвязи между  

ними, целостного представления  о физической  

картине мира  и развитие  интересов  и 

способностей  обучающихся  на основе 

познавательной и  творческой деятельности 
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TM 1207 

Теоретиче

скаямехан

ика 

БД/ 

ВК 

Экза

мен 

3 5 Высш. мат 

I,  

Физика1, 

Инженерная 

механика, 

Строительные 

машины и 

оборудования, 

Организацияитехноло

гия строительства 

Знать: основные виды механизмов, их 

кинематические и динамические характеристики; 

принципы работы отдельных механизмов и их 

взаимодействие в машине. 

Уметь: определять кинематические и 

динамические характеристики проектируемых 

механизмов с использованием ЭВМ. 

Иметь навыкиобщих методов исследования и 

проектирования механизмов  машин и приборов 

Быть компетентным:готов участвовать в 

проектировании новых изделий в производстве в 

соответствии с новейшими достижениями и 

требованиями в области НТП; 

IMI 2212  

Инженерн

аямеханик

аI 

БД/ 

КВ 

 

Экза

мен 

 

4 

 

 

5 

 

Высшая 

Математик

аI,Теоретич

еская  

механика 

Инженерная геология, 

механика грунтов.     

Знать: характеристики и параметры 

полупроводниковых приборов 

Уметь: проводить анализ и расчет линейных цепей 

переменного тока, анализ и расчет электрических 

цепей с нелинейными элементами 

Иметь навыки: применения методов и средств 

разработки и оформления технической 

документации 

Быть компетентным:  умение обоснованно  

выбирать  тот или иной тип прибора в зависимости 

от области конкретного применения и  условий  

эксплуатации, собирать простейшие электронные 

схемы. 



 
 

33 
 

SМ  2212 

Сопротив

ление 

материало

в       

БД/ 

КВ 

 

Экза

мен 

 

4 5 Высшая 

математика

I,ФизикаI, 

Теоретичес

кая 

механика. 

 

Технология и 

организация 

строительства 

знать: основные понятия и темы, входящие в 

данную программу, взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимовлияние этих понятий 

не только между собой, но и с другими 

дисциплинами. 

Уметь: точно и обстоятельно аргументировать ход 

рассуждений, не загромождая его ненужными 

подробностями, применять изученный материал в 

разносторонних областях. 

Иметь навыки: виды усилий, возникающих в 

различных строительных конструкциях.  Методики 

расчетов на прочность для различных случаев 

действия нагрузок. Смежное сопротивление и 

расчеты  на прочность при смежном 

сопротивлении. Методы расчета статистически 

неопределимых систем.  

Быть компетентным:  Студент должен знать 

основные методы расчета на прочность элементов 

строительных конструкций; уметь выполнять 

проверочные и проектировочные расчеты на 

прочность; уметь пользоваться справочной 

литературой, используемой при расчетах на 

прочность. 
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IMII 2213 

Инженерн

аямеханик

аII 

БД/ 

КВ 

 

Экза

мен 

 

5 4 Высшая 

математика

I,ФизикаI. 

Инженерна

я механика 

I 

 

Строительные 

конструкцийII, 

Железобетонные 

конструкций 

уметь: определить графическим и аналитическим 

способами равнодействующую системы 

сил;определить реакцию связей;определять 

геометрические характеристики профилей проката 

по сортаменту;строить эпюры продольных сил и 

напряжений при растяжении бруса;определять 

поперечные силы и изгибающие моменты 

однопролетных балок при различных видах 

загружения;производить расчет на прочность, 

жесткость и устойчивость отдельных элементов 

конструкции. 

знать: аналитические и проектировочные методы 

расчетов на прочность и жесткость основных 

элементов строительных конструкций;основные 

положения теоретической механики и 

сопротивления материалов. 

Иметь навыки: теоретические знания по 

теоретической механике и научить методам 

расчета элементов  сооружения  на прочность, 

жесткость и устойчивость. 

Быть компетентным:  представляет собой 

аналитические и графические методы современной 

теоретической механики, основные положения 

статики.  Сила рассматривается как мера 

механического взаимодействия тел. Момент силы 

характеризуется как мера вращательного эффекта 

тела под действием силы. В основе статики лежат 

аксиомы статики. Равнодействующая сила 

представляет собой силу эквивалентную данной 

системе сил. Определение опорных реакций 

проводятся на основе уравнений равновесия 

плоской системы сил. 
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SМ  2213 

Строитель

ная 

механика 

БД/ 

КВ 

 

 

Экза

мен 

 

4 4 Высшая 

математика

1, Физика1, 

Инженерна

я механика 

I 

 

Строительные 

конструкцийII,  

Железобетонные 

конструкций 

уметь:  составлять расчетные схемы;пользоваться 

основными методами расчета элементов 

конструкций;провести полный анализ работы 

сооружений. 

знать:  методы расчета статически определимых 

систем;методы расчета статически неопределимых 

систем. 

Иметь навыки: является дать теоретические 

знания по теории расчета элементов сооружений и 

привить навыки владения методами расчета 

различных сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость, как аналитическими методами, так и 

с использованием ЭВМ. 

Быть компетентным:  Данный курс представляет 

собой общетеоретические аспекты по теории 

расчета элементов сооружений,  прививает навыки 

владения методами расчета различных сооружений 

на прочность, жесткость и устойчивость, дает 

ознакомление с расчетными схемами  сооружений, 

их правильным составлением; позволяет освоить 

основные универсальные аналитические методы 

расчета сооружений при статическом и 

динамическом воздействиях. 
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MSUK221

4 

Мтролог

ия, 

стандарти

зация и 

управлени

е 

качеством 

БД/В

К 

Экзам

ен 

6 3 Знать:  дать студентам тот минимум знаний в области стандартизации, сертификации и 

метрологии, который позволит в дальнейшем специалисту совершенствоваться, 

самостоятельно принимать технические решения на международном, региональном и 

национальном уровне; 

Уметь:  - Умение четко и однозначно реализоватьрасчетные методы по оптимальному анализу 

точности  измерений; 

Иметь навыки:  - Систему метрологических закономерностей, обеспечивающих единство 

измерений и их точность; 

- Систему стандартизации, сертификации и их эффективное их использование. 

Быть компетентным: Изучение научно-теоретических и методических основ 

взаимозаменяемости, стандартизации и контроля качества продукции, Государственной 

системы стандартизации в Казахстане, организации метрологической службы.  

Geod 

1112Геодези

я 

БД/В

К 

Экзаме

н 

2 5 Высшая 

математика1,  

 

Изыскания 

железных 

дорог, 

железнодоро

жный путь, 

Изыскание 

автомобильн

ых дорог, 

мостый и 

тоннелей 

Знать: Основы теории, порядок работы с 

геодезическими и фотограмметрическими 

приборами и инструментами; теоретические основы 

геодезии и геодезических работ; технологию 

выполнения геодезических измерений; 

теоретическую основу обработки результатов 

геодезических измерений.  

Уметь:Использовать теоретическую основы 

геодезии, геодезических и фотограмметрических 

работ в производственных условиях; создавать 

передовую технологию выполнения геодезических 

работ для решения инженерных задач; выполнять 

обработку результатов геодезических измерении 

измерений на базе применения лазерных, 

электронных и автоматизированных систем; в 

оперативных условиях принимать решения по 

геодезическому обеспечению; 

Иметь навыки: Выбирать теоретических знаний и 

практических навыков по производству инженерно-

геодезических работ по применению современных 

методов и способов выполнения геодезических и 

фотограмметрических работ при решении 

разнообразных научно-производственных задач. 

Быть компетентным:  Самостоятельно выполнять 

при эксплуатации транспорта использует в своей 

практической деятельности, когда сталкивается с 

необходимостью проверки соответствия проектных 

элементов в плане и по высоте фактических при 

строительстве и эксплуатации транспортного 

сооружения, а в ряде случаев и самостоятельно 

выполнять геодезические измерения и их обработку. 
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 SM 2204 

Строительн

ые 

материалы I                                                                 

БД/В

К 

Экзаме

н 

3 5 Высшая 

математика1,  

Инженерная 

механика II, 

Строительные 

машины и 

оборудования

,   

 

Знать: номенклатуру строительных материалов и их 

свойства, особенности их структуры, сырьевые 

ресурсы; сущность операции в процессах 

переработки сырья; технологию производства 

различных строительных материалов, их стоимость 

и т.д. 

Уметь:   представление о ведущем положении 

отрасли при производстве важнейших строительных 

материалов и изделий; о рациональном 

использовании сырьевых материалов с учетом 

экологической безопасности, экономии топливно-

энергетических и других материальных ресурсов в 

производстве строительных материалов и изделий, 

соответствующих своему назначению. 

Иметь навыки:Подготовка специалиста хорошо 

знающего материаловедческие основы получения 

строительных материалов с требуемыми 

свойствами; вопросы долговечности материалов, их 

роль в обеспечении высокого эксплуатационного 

качества, экологической чистоты, экономичности и 

эстетичности. 

Быть компетентным: Строение и основные 

свойства материалов. Природные каменные 

материалы и сырьё для производства строительных 

материалов из горных пород. Материалы, 

получаемые термической обработкой минерального 

сырья. Керамические изделия. Материалы на основе 

минеральных расплавов. Стекло и изделия из стекла. 

Металлические материалы. Неорганические 

вяжущие вещества, воздушные вяжущие вещества. 

Гидравлические вяжущие вещества. Строительные 
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материалы на основе неорганических вяжущих 

веществ. Бетоны. Тяжёлые и лёгкие бетоны. 

Силикатные материалы и изделия. 

Асбестоцементные изделия. Строительные растворы 

и сухие строительные смеси. Строительные 

материалы на основе органического сырья. 

Материалы и изделия из древесины. Полимерные 

материалы. Строительные материалы специального 

назначения. Кровельные, гидроизоляционные и 

герметизирующие материалы. Теплоизоляционные и 

акустические материалы. Отделочные материалы. 

Композиционные материалы. 

IG I 2208 

Инженерная

графикаI 

БД/В

К 

Экзаме

н 

3 5 Высшая 

математика1 

Инженерная 

механикаI 

Инженерная 

механикаII,  

Строительные 

машины и 

оборудования

,   

Знать: - основные проекционные модели 

отображения пространства на плоскости; 

- области применения строительной графики;- 

тенденции построения современных графических 

систем: графическое ядро приложения 

инструментарий для написания приложений: 

стандарты в области разработки графических 

систем;- системы координат, типы преобразований 

графической информации;- форматы хранения 

графической информации;- принципы построения 

«открытых» графических систем;- виды 

геометрических моделей их свойства, 

параметризация моделей;уметь определять 

геометрические формы простых 

 

 деталей по их изображениям и выполнять эти 

изображения как с натуры, так и по плоскостному 

чертежу: 

Уметь:    разрабатывать проектную и рабочую 
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техническую документацию, оформлять 

законченные научно-исследовательские и проектно-

конструкторские работы;уметь внедрять 

разработанные технические решения и проекты в 

эксплуатацию проектируемых изделий, объектов; 

уметь самостоятельно изучать специальную литературу 

и другую научно- техническую информацию, 

достижения отечественной и зарубежной науки и 

техники; уметь готовить информационные обзоры, а 

также рецензии, отзывы и заключения на техническую 

документацию. 

Иметь навыки: дать знания, необходимые для 

чтения изображения предметов, чертежей, планов, 

фасадов.развить пространственное мышление, 

привить навыки построения изображений 

пространственных форм на плоскости. дать 

практические навыки использования справочных 

материалов и источников, привить начальные 

навыки восприятия конструкторской 

документизации. как производственного документа.

  

Быть компетентным: Инженерная графика 

является ступенью начального образования 

студентов правилам выполнения и оформления 

конструкторской документации и является 

теоретической базой построения чертежей. 

 EОE  2211   

Электротехн

ика и 

основы  

электроники    

БД/К

В 

Экзаме

н 

4 5 Высшая 

МатематикаI,   

Неразрушаю

щий контроль 

рельсов,содер

жание и 

ремонт 

Знать:  Элементную базу современных электронных 

устройств, характеристики и параметры 

полупроводниковых приборов и интегральных схем, 

общие правила эксплуатации полупроводниковых 

приборов и интегральных схем.  
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железнодоро

жного пути I. 

Уметь:   Оценивать погрешности измерений и 

проводить поверку электроизмерительных 

приборов, выбрать полупроводниковый прибор и 

интегральную схему для работы в электронных 

схемах, пользуясь справочной литературой. 

Иметь навыки:  использования наиболее часто 

встречающихся измерительных приборов; 

Быть компетентным:  в представлении состояния 

и тенденции развития измерительных средств и в 

правилах эксплуатации полупроводниковых 

приборов и интегральных схем 

E 2211     

Электроника        

БД/К

В 

Экзаме

н 

4 5 Высшая 

математика1,  

Неразрушаю

щий контроль 

рельсов,содер

жание и 

ремонт 

железнодоро

жного пути I. 

Знать: Электротехникатранспортногоосновные 

виды механизмов, их кинематические и 

динамические характеристики; принципы работы 

отдельных механизмов и их взаимодействие в 

машине. 

Уметь: определять кинематические и динамические 

характеристики проектируемых механизмов 

оборудований транспортного строительства с 

использованием ЭВМ. 

Иметь навыкиобщих методов исследования и 

проектирования механизмов  машин и приборов 

Быть компетентным:готов участвовать в 

проектировании новых изделий в производстве в 

соответствии с новейшими достижениями и 

требованиями в области НТП; 

MSSS 2214 
Метрология, 

стандартизация 

и 

сертификация 

в 

БД/К

В 

Экзаме

н 

6 3 Высшая 

математика1, 

Физика1,  

Неразрушаю

щий контроль 

рельсов,содер

жание и 

ремонт 

знать: - структуру и функции метрологических 

служб; техническую базу метрологического 

обеспечения производства; - методы обеспечения 

единства и точности измерений; - правила 

метрологической подготовки и выполнения 



 
 

41 
 

стройтельстве железнодоро

жного пути I. 

поверочных работ, обработки и оформления их 

результатов; студент  

уметь: – анализировать состояние метрологического 

обеспечения производства; – поддерживать в 

метрологически исправном состоянии средства 

измерений и контроля; - разрабатывать методики 

поверки средств измерений; – планировать и 

выполнять процессы измерений, испытаний и 

контроля; - обрабатывать результаты измерений;  

Иметь навыки:  определять метрологические 

характеристики средств измерений; - рассчитывать 

погрешности в реальных условиях организации 

работ по метрологическим испытаниям и аттестации 

средств измерения. Студент умеет использовать 

результаты инновационных исследований для 

выполнения индивидуальных заданий 

Быть компетентным:Рассматриваются различные 

стадии метрологического обеспечения 

производства, чтобы дать представление о широте 

его распространения и необходимости применения, 

как для повышения эффективности деятельности, 

так и для достижения более высокой 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынках. 

MSUK 2214 

Метрология, 

стандартиза

ция и 

управление 

качеством 

БД/К

В 

Экзаме

н 

6 3 Высшая 

МатематикаI, 

ФизикаI 

Неразрушаю

щий контроль 

рельсов,содер

жание и 

ремонт 

железнодоро

жного пути I. 

Знать:  минимум знаний в области 

стандартизации, сертификации и метрологии, 

который позволит в дальнейшем специалисту 

совершенствоваться, самостоятельно принимать 

технические решения на международном, 

региональном и национальном уровне; 

Уметь:  - умение четко и однозначно 
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реализоватьрасчетные методы по оптимальному 

анализу точности  измерений; 

Иметь навыки:  - Систему метрологических 

закономерностей, обеспечивающих единство 

измерений и их точность; 

- Систему стандартизации, сертификации и их 

эффективное их использование. 

Быть компетентным: Изучение научно-

теоретических и методических основ 

взаимозаменяемости, стандартизации и контроля 

качества продукции, Государственной системы 

стандартизации в Казахстане, организации 

метрологической службы. 

 

IS 2215 

Инженерные 

системы                                                                                        

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

  4 4 Высшая 

Математика I, 

Строительные 

материалыI. 

Неразрушаю

щий контроль 

рельсов,содер

жание и 

ремонт 

железнодоро

жного пути I. 

 

Знать:  знать свойства и характеристики 

материалов, их химический состав и возможность 

использования, влияние типа материала при 

проектировании теплотехнологических установок и 

агрегатов 

Уметь: Оценивать основные направления в 

материаловедении, свойства материалов, выбор 

материала при конструировании 

теплоэнергетического оборудования 

Иметь навыки: использования наиболее часто 

встречающихся измерительных приборов;  

Быть компетентным: в представлении состояния и 

тенденции развития измерительных средств и в 

правилах эксплуатации полупроводниковых 

приборов и интегральных схем 

 ISO  2215 

Гидравлика 

(Инженерны

  Знать: общие сведения о металлах, теория сплавов, 

диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов, 

углеродистые стали, легированные стали, стали и 
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е сети и 

оборудовани

е)                                        

сплавы специального назначения, технологические 

процессы термической и химико-термической 

обработки стали и чугуна, цветные металлы и 

сплавы, основы теории коррозии металлов, основы 

металлургического производства. 

Уметь: использовать, влияние типа материала при 

проектировании теплотехнологических установок и 

агрегатов, основные направления в 

материаловедении, свойства материалов, выбор 

материала при конструировании 

теплоэнергетического оборудования 

Иметь навыки: использования наиболее часто 

встречающихся измерительных приборов;  

Быть компетентным: в представлении состояния и 

тенденции развития измерительных средств и в 

правилах эксплуатации полупроводниковых 

приборов и интегральных схем 

S
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 SKI 2217 - 

Строительн

ые 

конструкции  

І 

БД/ 

ВК 

Экзаме

н 

4 3 Высшая 

математикаI, 

ФизикаI, 

Строительные 

материалыI,   

 

 

 

Строительные 

конструкции 

II, 

Металлически

е конструкции 

знать:основные физико- механические свойства 

материалов; 

- основные    положения    метода   расчета   

строительных    конструкций   по предельным 

состояниям. 

уметь:определять вид напряженного состояния 

конструктивных элементов; 

- выбирать наиболее экономичное конструктивное 

решение; 

- выполнять расчеты и конструирования основных 

несущих элементов; 

- грамотно   использовать    нормативную,    

инструктивную    и   техническую литературу. 

Иметь навыки:  определять метрологические 
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характеристики средств измерений; - рассчитывать 

погрешности в реальных условиях организации 

работ по метрологическим испытаниям и аттестации 

средств измерения. Студент умеет использовать 

результаты инновационных исследований для 

выполнения индивидуальных заданий 

Быть компетентным: представление о широте его 

распространения и необходимости применения, как 

для повышения эффективности деятельности, так и 

для достижения более высокой 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынках. 

 

 SM II   2216 

Строительн

ые 

материалы IІ                                                                 

БД/К

В 

Экзаме

н 

4 

 

4  Высшая 

Математика I, 

ФизикаI, 

Строительныем

атериалыI 

Инженерная 

механика II, 

Неразрушаю

щий контроль 

рельсов,содер

жание и 

ремонт 

железнодоро

жного пути I. 

Знать: номенклатуру строительных материалов и их 

свойства, особенности их структуры, сырьевые 

ресурсы; сущность операции в процессах 

переработки сырья; технологию производства 

различных строительных материалов, их стоимость 

и т.д. 

Уметь:   представление о ведущем положении 

отрасли при производстве важнейших строительных 

материалов и изделий; о рациональном 

использовании сырьевых материалов с учетом 

экологической безопасности, экономии топливно-

энергетических и других материальных ресурсов в 

производстве строительных материалов и изделий, 

соответствующих своему назначению. 

Иметь навыки:Подготовка специалиста хорошо 

знающего материаловедческие основы получения 

строительных материалов с требуемыми 

свойствами; вопросы долговечности материалов, их 
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роль в обеспечении высокого эксплуатационного 

качества, экологической чистоты, экономичности и 

эстетичности. 

Быть компетентным: Строение и основные 

свойства материалов. Природные каменные 

материалы и сырьё для производства строительных 

материалов из горных пород. Материалы, 

получаемые термической обработкой минерального 

сырья. Керамические изделия. Материалы на основе 

минеральных расплавов. Стекло и изделия из стекла. 

Металлические материалы. Неорганические 

вяжущие вещества, воздушные вяжущие вещества. 

Гидравлические вяжущие вещества. Строительные 

материалы на основе неорганических вяжущих 

веществ. Бетоны. Тяжёлые и лёгкие бетоны. 

Силикатные материалы и изделия. 

Асбестоцементные изделия. Строительные растворы 

и сухие строительные смеси. Строительные 

материалы на основе органического сырья. 

Материалы и изделия из древесины. Полимерные 

материалы. Строительные материалы специального 

назначения. Кровельные, гидроизоляционные и 

герметизирующие материалы. Теплоизоляционные и 

акустические материалы. Отделочные материалы. 

Композиционные материалы. 

TDSM   2216 

Технология 

дорожно-

строительны

х 

материалов                                                                           

БД/К

В 

Экзаме

н 

4 

 

4 Высшая 

Математика I, 

Физика II, 

Строительные 

материалы I 

Инженерная 

механика II, 

Неразрушаю

щий контроль 

рельсов,содер

жание и 

Знать: - основы теории и практики развития систем 

управления перевозками на транспорте;  

Уметь: общие принципы систем управления 

эксплуатационной работой транспорта, основанные 

на применении передовой техники и технологии 

систем управления; - работу отдельных 
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ремонт 

железнодоро

жного пути I. 

транспортных объектов с учетом применения  

Иметь навыки:  - о современных тенденциях 

систем управления эксплуатационной работы на 

транспорте; 

Быть компетентным: -  обеспечение подготовки 

магистрантов транспорта по широкому кругу 

теоретических и практических вопросов связанных с 

системой управления на транспорте. В результате 

изучения данной дисциплины студенты должны: 

иметь представление: - о современных тенденциях 

систем управления эксплуатационной работы на 

транспорте;  

и анализировать прогрессивные нормы и технико– 

экономические показатели организации процесса 

перевозок на транспорте; - определять 

экономическую эффективность внедряемых 

технологий систем управления на транспортных 

объектах и транспортной сети в целом. 

SKII 3219 

Строительн

ые 

конструкции 

II                                                                                          

БД/К

В 

Экзаме

н 

5 

 

4 Высшая 

математика I, 

Физика I, 

Строительные 

материалы I, 

Строительные 

конструкции I. 

Основания и 

фундаменты 

Расчет мосто-

вых 

сооружений 

на ЭВМ                                                               

знать:основные физико- механические свойства 

материалов; 

- основные    положения    метода   расчета   

строительных    конструкций   по предельным 

состояниям. 

уметь:определять вид напряженного состояния 

конструктивных элементов; 

- выбирать наиболее экономичное конструктивное 

решение; 

- выполнять расчеты и конструирования основных 

несущих элементов; 

- грамотно   использовать    нормативную,    

инструктивную    и   техническую литературу. 
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Иметь навыки:  определять метрологические 

характеристики средств измерений; - рассчитывать 

погрешности в реальных условиях организации 

работ по метрологическим испытаниям и аттестации 

средств измерения. Студент умеет использовать 

результаты инновационных исследований для 

выполнения индивидуальных заданий 

Быть компетентным: представление о широте его 

распространения и необходимости применения, как 

для повышения эффективности деятельности, так и 

для достижения более высокой 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынках. 

ZhK 3219 

Железобето

нные 

конструкции 

 Высшая 

математика I, 

Физика I, 

Строительные 

материалы I, 

Строительные 

конструкции I. 

Знать: физико-механические свойства материалов 

строительных конструкций; требования норм по 

проектированию конструкций зданий и сооружений; 

конструкции и конструктивные системы зданий и 

сооружений; современные требования к расчету и 

конструированию железобетонных конструкций.  

Уметь:ставить и решать задачи, связанные с 

проектированием зданий и сооружений, выбором их 

оптимального конструктивного решения; на 

основании принятой конструктивной схемы 

осуществлять расчеты с подбором сечений, 

назначать армирование элементов; пользоваться 

нормативной, справочной и специальной 

литературой (ТКП, СТБ, СНБ, ТК, ГОСТ и др.); 

читать рабочие чертежи. 

Иметь навыки:  - Систему метрологических 

закономерностей, обеспечивающих единство 

измерений и их точность; - Систему стандартизации, 
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сертификации и их эффективное их использование. 

Быть компетентным: Изучение научно-

теоретических и методических основ 

взаимозаменяемости, железобетонные 

конструкции, металлические конструкции, 

каменные и армокаменные конструкции, 

конструкции из дерева и пластмасс., 

SMO  2218 

Строительн

ые машины 

и 

оборудовани

е                                  

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

4 

 

4 Высшая 

математика I, 

Физика I, 

Строительные 

материалы I 

Инженерная 

механика II, 

Основания и 

фундаменты, 

 Расчет мосто-

вых 

сооружений 

на ЭВМ                                                               

 

Знать: закономерности и основные факторы 

формирования речного стока; типы питания и фазы 

водного и ледового режима рек; методы 

гидрологических наблюдений и исследований; 

минералы и горные породы; основы грунтоведения; 

свойства грунтов; методы расчета напряжений в 

грунтах; основные принципы проектирования и 

методы усиления оснований и фундаментов 

сооружений; типы и конструкции фундаментов; 

методы улучшения работы и свойств грунтов; 

методы усиления фундаментов и оснований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Уметь: применять законы гидростатики, 

гидродинамики; рассчитывать гидравлические 

сопротивления; расчленять гидрограф по типам 

питания в зависимости от особенностей 

гидрогеологического строения; рассчитывать 

основные характеристики стока; определить 

свойства грунтов; оценить устойчивость откосов и 

рассчитать осадки оснований грунтовых 

сооружений; выбирать типы и определять 

предварительные размеры фундаментов зданий и 

сооружений; осуществлять выбор способов 

устройства и реконструкции оснований и 

фундаментов, обеспечивающие сохранение 
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структуры грунтов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Иметь навыки:  -о законах движения и равновесия 

жидкости; об основных понятиях гидравлики, 

гидрологии и гидрометрии; о строении и 

физических свойствах Земли;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Быть компетентным: -  Состоит из следующих 

модулей: Строение и свойства металлов и сплавов, 

машиностроительные и инструментальные 

материалы, технология конструкционных 

материалов. 

GTO  2218 

Грузоподьем

ное и 

транспортно

е 

оборудовани

е                          

 Высшая 

математика I, 

Физика I, 

Строительные 

материалы I 

знать: - структуру и функции метрологических 

служб; техническую базу метрологического 

обеспечения производства; - методы обеспечения 

единства и точности измерений; - правила 

метрологической подготовки и выполнения 

поверочных работ, обработки и оформления их 

результатов;  

уметь: – анализировать состояние метрологического 

обеспечения производства; – поддерживать в 

метрологически исправном состоянии средства 

измерений и контроля; - разрабатывать методики 

поверки средств измерений; – планировать и 

выполнять процессы измерений, испытаний и 

контроля; - обрабатывать результаты измерений;  

Иметь навыки:  определять метрологические 

характеристики средств измерений; - рассчитывать 

погрешности в реальных условиях организации 

работ по метрологическим испытаниям и аттестации 

средств измерения. Студент умеет использовать 

результаты инновационных исследований для 

выполнения индивидуальных заданий 
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Быть компетентным:Рассматриваются различные 

стадии метрологического обеспечения 

производства, чтобы дать представление о широте 

его распространения и необходимости применения, 

как для повышения эффективности деятельности, 

так и для достижения более высокой 

конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 

рынках. 

 IGMG 3220 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов 

БД/К

В 

Экзаме

н 

5 

 

5 Высшая 

математикаI,Ст

роительные 

материалы II. 

Основания и 

фундаменты, 

 Расчет мосто-

вых 

сооружений 

на ЭВМ                                                               

 

 

Знать: закономерности и основные факторы 

формирования речного стока; типы питания и фазы 

водного и ледового режима рек; методы 

гидрологических наблюдений и исследований; 

минералы и горные породы; основы грунтоведения; 

свойства грунтов; методы расчета напряжений в 

грунтах; основные принципы проектирования и 

методы усиления оснований и фундаментов 

сооружений; типы и конструкции фундаментов; 

методы улучшения работы и свойств грунтов; 

методы усиления фундаментов и оснований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Уметь: применять законы гидростатики, 

гидродинамики; рассчитывать гидравлические 

сопротивления; расчленять гидрограф по типам 

питания в зависимости от особенностей 

гидрогеологического строения; рассчитывать 

основные характеристики стока; определить 

свойства грунтов; оценить устойчивость откосов и 

рассчитать осадки оснований грунтовых 

сооружений; выбирать типы и определять 

предварительные размеры фундаментов зданий и 

сооружений; осуществлять выбор способов 

устройства и реконструкции оснований и 
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фундаментов, обеспечивающие сохранение 

структуры грунтов. анализу точности  измерений; 

Иметь навыки:владения методами расчета потерь 

напора при движении жидкости; владения методами 

расчета основных характеристик годового стока и 

его внутригодового распределения; работы с 

лабораторным оборудованием по геологии и 

механике грунтов; владения современными 

методами расчета, проектирования и устройства 

оснований и фундаментов зданий и сооружений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Быть компетентным: в вопросах гидравлики, 

гидрологии и гидрометрии; в вопросах геологии и 

механики грунтов; в вопросах оснований и 

фундаментов зданий и сооружений., обеспечение 

конкурентоспособности продукции на 

международном рынке. 

Geo I  3220 

Геотехника  

І                                                                           

 Высшая 

математика I,  

Строительные 

материалы II. 

Знать: методы определения осадок фундаментов; 

- основные принципы проектирования оснований и 

фундаментов, подземных и земляных сооружений;  

- последовательность проектирования и способы 

устройства оснований и фундаментов мелкого и 

глубокого заложения, свайных фундаментов, в том 

числе в особых условиях; 

- типы и конструкции фундаментов естественного 

мелкого и глубокого заложения;  

- методы улучшения строительных свойств 

оснований. 

Уметь: решать типовые задачи механики грунтов по 

определению напряженно-деформированного 

состояния, несущей способности и устойчивости 

грунтовых массивов и их давления на ограждения; 
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- предвидеть и оценивать процессы, возникающие в 

геологичской среде при строительстве и 

эксплуатации транспортных сооружений; 

- выбирать типы и определять размеры фундаментов 

зданий и сооружений, а также способы их 

устройства, реконструкции и усиления, в том числе 

в особых условиях и при преобразовании 

строительных свойств оснований. 

Иметь навыки:  изучая: природа и физические 

свойства грунтов, механические свойства грунтов, 

определение напряжений в грунтах, прочность и 

устойчивость оснований, устойчивость откосов и 

склонов, определение давления грунтов на 

подпорные стенки, методы расчета осадок 

фундаментов. 

В разделе «Основания и фундаменты» 

рассматриваются вопросы: конструкции 

фундаментов зданий и сооружений, методы 

проектирования оснований и фундаментов, 

фундаменты в особых и региональных условиях, 

способы устройства (постройки) фундаментов, 

реконструкции и ремонт оснований и фундаментов. 

Быть компетентным: применение студентами 

полученных знаний для решения теоретических и 

практических вопросов в области инженерной 

геологии, механики грунтов и фундаментостроения 

в транспортном строительстве; 

- умение на практике избегать аварий транспортных 

сооружений, вследствие различных ошибок, 

допускаемых при инженерно – геологических 

изысканиях, проектировании, устройстве и 
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эксплуатации сооружений на транспорте. 

OF   3221 

Основания и 

фундаменты                                                     

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

6 

 

5 Высшая 

математика I, 

Физика I, 

Геодезия,  

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов.  

 

Железнодоро

жный путь, 

Технология и 

организация 

строительство 

автомобильн

ых дорог 

Знать: методологию и методы инженерного 

прогнозирования развития, принципы теории 

подобия и моделирования при вероятностно-

статистических расчетах, способы верификации 

прогнозных решений и прогнозирования научных 

проблем развития, методы обработки патентной 

информации. 

Уметь: вскрывать тенденции развития; 

устанавливать реальные факторы, оказывающие 

влияние на развитие техники; намечать 

перспективные направления исследований в области 

строительно-дорожного и транспортного 

машиностроения; определять закономерности и 

особенности предвидимого научно-технического 

развития; определять возможные и оптимальные 

варианты развития и пути воздействия на эти 

процессы. 

Иметь навыки:  об основных конструктивных 

параметрах, современном состоянии технологии 

производства и новейших методах расчета и 

конструирования; об этапах их создания, каналах 

прямых и обратных связей системы проектирования, 

выпуска и прогнозирования развития машин. 

Быть компетентным:  овладение методами 

переработки научно-технической информации для 

принятия решения и выработки необходимых 

управляющих воздействий на процесс развития, что 

обеспечивает повышение эффективности 

общесвенного производства,производительности 

труда, улучшение качества продукции. 
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Geo II 3221 

Геотехника  

ІІ                                                                            

  Знать: закономерности и основные факторы 

формирования речного стока; типы питания и фазы 

водного и ледового режима рек; методы 

гидрологических наблюдений и исследований; 

минералы и горные породы; основы грунтоведения; 

свойства грунтов; методы расчета напряжений в 

грунтах; основные принципы проектирования и 

методы усиления оснований и фундаментов 

сооружений; типы и конструкции фундаментов; 

методы улучшения работы и свойств грунтов; 

методы усиления фундаментов и оснований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Уметь: определить свойства грунтов; оценить 

устойчивость откосов и рассчитать осадки 

оснований грунтовых сооружений; выбирать типы и 

определять предварительные размеры фундаментов 

зданий и сооружений; осуществлять выбор способов 

устройства и реконструкции оснований и 

фундаментов, обеспечивающие сохранение 

структуры грунтов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Иметь навыки: владения методами расчета потерь 

напора при движении жидкости; владения методами 

расчета основных характеристик годового стока и 

его внутригодового распределения; работы с 

лабораторным оборудованием по геологии и 

механике грунтов; владения современными 

методами расчета, проектирования и устройства 

оснований и фундаментов зданий и сооружений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Быть компетентным: в вопросах геологии и 

механики грунтов; в вопросах оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. 
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UP 1205 

Учебная 

практика 

БД/В

К 

Итогов

ая 

оценка 

по 

практи

ке  

2 1 геодезия ЖД путь, 

Изыскание 

железных 

дорог 

Знать: Знать: назначение, область применения, 

общее устройство основных групп машин; основные 

технические характеристики машин и оборудования, 

определяющие их эксплуатационные возможности;  

Уметь: самостоятельно формулировать, определять 

методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество;  

Иметь навыки: выполнения отдельных видов работ 

на рабочих местах;  

Быть компетентным: в направлениях будущей 

профессиональной дея-тельности 
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PTEZhD 

3310  

Правила 

технической 

эксплуатаци

и железных 

дорог 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 5 Геодезия, 

Инженерная 

механикаI, 

Строительные 

материалы1, 

Организация, 

планирование 

и управление 

строительство

м железных 

дорог 

Знать:- организационную структуру управления 

дорожно-строительным хозяйством на 

автомобильном транспорте;  

-классификацию и функциональные назначения 

предприятий дорожно-строительного хозяйства;  

-классификацию дорожно-строительных работ; 

технологии отдельных видов дорожно-строительных 

работ; 

- технологии ремонтов автомобильных дорог и 

аэродромов. 

уметь: - составлять технологические процессы на 

отдельные виды дорожно-строительных работ и на 

ремонты автомобильных дорог и аэродромов; 

- применять полученные теоретические знания по 

текущему содержанию и ремонтам автомобильных 

дорог и аэродромов на производстве. 

Иметь навыки: составления форм таблиц 

технического паспорта дистанции пути; применения 
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компьютерных программ при решении технических 

и технологических задач путевого хозяйства 

железнодорожного транспорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Быть компетентным: в вопросах текущего 

содержания и ремонтов железнодорожного пути. 

ККSPAD 

3310  

Контроль 

качества при  

строительст

ве и ремонте 

автомобильн

ых дорог   

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 5 Геодезия, 

Инженерная 

механикаI, 

Строительные 

материалы1, 

Дорожные 

условия 

безепасности 

движения,Экс

плутация 

автомибильн

ых 

дорог,Диплом

ная работа 

знать: - Организация и качественное исполнение 

работ по контролю и диагностике автотрасс. 

- Разработка программ по ремонту дорожного 

полотна при разном финансировании. 

- Проведение испытаний, чтобы установить 

основные параметры дорог. 

- Общая оценка эксплуатационного состояния дорог  

уметь: - измеряют толщину слоев автодорожного 

покрытия; 

-определяют плотность оснований полотна (щебень, 

песок, каменная крошка); 

-проверяют геометрические показатели, прочность и 

качество составляющих системы. 

Иметь навыки: составления форм таблиц 

технического паспорта дорожно-эксплуатационных 

участков автомобильных дорог; применения 

компьютерных программ при решении технических 

и технологических задач дорожно-строительного 

хозяйства автомобильного транспорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Быть компетентным: в вопросах текущего 

содержания и ремонтов автомобильных дорог и 

аэродромов 

ZhP 3310 

Железнодор

ожный путь 

 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 5 Высшая 

Математика I, 

Физика I, 

Геодезия, 

Неразрушаю

щийконтроль

рельсов.Прое

ктирование 

Знать: принципы принятия инженерных решений, 

касающихся сооружений и объектов пути, 

производить расчет и проектирование конструкций, 

выбрать и обосновывать геометрические и 
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Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы,  

 

железных 

дорог 

 

технические параметры соединений и пересечений 

путей для обращения различного подвижного 

состава, анализировать инженерно-геологические 

условия, производить вариантные разработки и 

технико- экономические обоснование  

Уметь: квалифицированно принимать 

самостоятельные решения на основе полученных 

знаний, владеть рациональными приемами поиска и 

использования научно-технической информации в 

области железнодорожного транспорта. 

Иметь навыки: рельсы и рельсовые скрепление,  

технико-экономическая оценка выбора типа 

верхнего строения пути, соединения и пересечения 

рельсовых путей, расчеты пути на прочность, 

звеньевой и бесстыковойпуть,общие сведения о 

земляном полотне, расчет земляного полотна, 

земляное полотно в сложных условиях. 

Быть компетентным:В результате изучения 

дисциплины студент должен уметь принимать 

инженерные решения, касающиеся сооружений и 

объектов пути, производить расчет и 

проектирование конструкций, выбирать и 

обосновывать геометрические и технические 

параметры соединений и пересечений путей для 

обращения различного подвижного состава, 

анализировать инженерно-геологические условия, 

производить вариантные разработки и технико-

экономические обоснования предлагаемых 

конструкций, владеть рациональными приемами 

поиска и использования научно-технической 

информации в области железнодорожного 
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транспорта. 

IZhD3222 

Изыскание 

железных 

дорог                                                                                            

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 5 Высшая 

Математика I, 

Физика I, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы. 

Железнодоро

жный путь, 

Проектирован

ие железных 

дорог 

 

Знать: вопросы выбора параметров проекта, 

направления и проектирования трассы железных 

дорог, размещения раздельных пунктов, выбора 

типов и отверстий малых водопропускных 

сооружений и больших мостов; 

 Уметь: ставить и решать задачи, связанные с 

изысканиями, трассированием и проектированием 

железных дорог, уметь трассировать по картам 

различных масштабов и сечений горизонталей, 

уметь выбирать рационально  обоснованные 

варианты для дальнейшего строительства, владеть 

методами камерального трассирования вариантов с 

обоснованием места пересечения больших 

водопропускных сооружений. 

Иметь навыки: является подготовка специалистов 

широкого профиля,  владеющих навыками 

практического проектирования с развитием у 

студентов способностей овладения на стадиях 

обучения в бакалавриате методами, технологией 

проектирования и процедурами принятия решений в 

процессе трассирования новых железных дорог. 

Быть компетентным:Рассматривается вопросы: 

общие положения развития дисциплины, исходные 

предпосылки к установлению основных элементов 

трассы, трассирование железных дорог с выбором 

основных технических параметров линии, 

изыскания мостовых переходов, малые 

водопропускные сооружения, выбор основного 

варианта для проектирования по результатам 

сравнения технических показателей. 
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IAD 3222 

Изыскание 

автомобильн

ых дорог                                                                                 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 5 Высшая 

Математика I, 

Физика I, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы 

Проектирован

ие 

автомобильн

ых дорог. 

 

Знать Основные положения изыскания и 

проектирования автомобильных дорог и 

аэродромов. План и продольный профиль 

автомобильных дорог и аэродромов. Трассирование 

автомобильных дорог и обработки в исправном 

состоянии; методы проектирования агрегатов, узлов, 

деталей; основы проектирования и эксплуатации 

гидравлических, пневматических, механических, 

электрических, электронных установок для 

технологического оборудования. 

Уметь: Размещение раздельных пунктов. 

Размещение искусственных сооружений. Технико-

экономическое сравнение вариантов трассы. Выбор 

основных параметров проектирования  

автомобильных дорог и аэродромов. Основные 

положения технологии строительства 

автомобильных дорог и аэродромов.параметры 

технического состояния машин и их составных 

частей; 

Иметь навыки: Возведение автодорожного 

земляного полотна. Сооружение дорожных одежд и 

покрытий. Обустройство автомобильных 

дорог.Быть компетентным: быть способным 

критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости профиль своей 

профессиональной деятельности, осознавать, быть 

способным к демонстрации знаний и пониманийв 

профессиональной сфере; 
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IMPTP 3222 

Изыскание 

мостовых 

переходов и 

тоннельных 

пересечений                                                                                                                                                                             

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 5 Высшая 

математика1, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы1, 

Мосты и 

трубы,Технол

огия 

строительства 

мостов и 

тоннелей 

 

Знать: общие сведения об ИССО на железных и 

автодорогах, принципы расчета и конструирования 

железобетонных и металлических мостов, сведения 

о трубах, вопросы эксплуатации и реконструкции 

ИССО.  

Уметь:определять усилия в сечениях 

железобетонных, стальных и сталежелезобетонных 

балок, тоннельных обделок  

Иметь навыки: обладать навыками обращения с 

современной техникой мосто-тоннелостроения, 

знать современные и рациональные типы 

конструкций мостов и искусственных сооружений. 

Быть компетентным: по вопросам ИССО. 
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RPEZDP 

3223 

Расчет и 

проектирова

ние  ж.д.  

путинаЭВМ 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 

 

5 Высшая 

Математика I, 

Физика I, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы,  

Проектирован

ие 

автомобильн

ых дорог 

Соружение и 

эксплуатация 

мостов. 

Знать: знать весь перечень технологического 

оборудование и уметь их классифицировать; 

знать технологическое оборудование. Расчет и 

проектирование  ж.д.  пути на ЭВМ.основные 

требования к расчетам технологического 

оборудования (расчет конструкции, подбор 

электродвигателя, расчет привода механического, 

гидравлического, пневматического и других типов, 

расчет основных органов у электрических и 

электронных схем оборудования, перспективы 

конструктивного, технологического и 

эксплуатационного совершенства и направления в 

развитии каждой эксплуатационной техники; 

вопросы охраны труда, техники безопасности и 

эргономики 

Уметь: выбирать основное технологическое 

оборудование, историю их создания и 

современными тенденциями развития, 

принципиальным устройством, особенностями 

работы и методиками расчетов рабочих параметров; 

основы конструирования специальных 

оборудования для станции технического 

обслуживание; 

Иметь навыки: о понятии дисциплины, её 

характеристики и области применения. 

Быть компетентным:  обладать навыками 

обращения с современной техникой, уметь 



 
 

62 
 

использовать информационные технологии в сфере 

профессиональной деятельности, быть способным к 

демонстрации знаний и пониманий в 

профессиональной сфере; 

RPSAD 3223 

Транспортно

-

эксплуатаци

онные 

качества 

автомобильн

ых дорог 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 

 

5 Высшая 

Математика I, 

Физика I, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы,  

Проектирован

ие 

автомобильн

ых дорог 

Соружение и 

эксплуатация 

мостов. 

 

Знать:  Назначение и область применения каждой 

экскавационной техники, 

Конструктивно-кинематическое устройство машин, 

их технические, технологические и 

эксплуатационные особенности, достоинства и 

недостатки; 

Уметь: Производить конструктивные расчеты с 

выбором основных параметров машин и рабочего 

оборудования для эскизной компоновки 

рассматриваемой техники (определение размерных, 

режимных, энергетических, кинематических и 

других предпроектных компоновочных параметров 

во взаимосвязи с технологией производства работ), 

Иметь навыки:  Эксплуатационно-технологические 

расчеты с определением производительности, 

оптимальных параметров забоя и базы машин, а 

также методы технико-экономического определения 

оптимального варианта комплекта техники 

конкретного объема и условий выполняемых 

экскавационных работ . 

Быть компетентным:   Перспективу 

конструктивного, технологического и 

эксплуатационного совершенства и направления 

развития каждой эксплуатационной техники. 

 

RKM 3223 

Расчет 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 

 

5 Высшая 

математика I,  

Проектирован

ие 

Знать:   цифровое картографирование, 

экологическое картографирование, расчет и 
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мосто-вых 

сооружений 

на ЭВМ                                                               

 автомобильн

ых дорог 

Соружение и 

эксплуатация 

мостов. 

проектирование  транспортных сооружений на 

ЭВМ, расчёты точности геодезических работ в 

строительстве, геоинформатика, основы кадастра. 

Уметь:изучение основных категорий программных 

средств, доступных пользователю для реализации 

практических потребностей, работа в программном 

продукте MSAccess. 

Иметь навыки:Компьютерная обработка 

текстовой, расчётной и графической информации с 

применением современных компьютерных 

программ. 

Быть компетентным:  быть способным к участию 

в составе коллектива исполнителей при выполнении  

лабораторных, стендовых, полигонных, приемо-

сдаточных и иных видов испытаний систем и 

средств эксплуатации владение практическими 

навыками по созданию различных объектов базы 

данных и умение использовать её для поиска и 

обработки информации. 

MinorДисци

плина 1 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

5 

 

5   Согласно каталогу дополнительной образовательной 

программы (Минор) 

SRZhDP 

3223  

Содержание 

и ремонт 

железнодоро

жного пути  

I 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

6 5 Высшая 

математика1, 

Физика I. 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

Железнодоро

жный путь 

III,Организац

ия, 

планирование 

и управление 

строительство

м железных 

дорог, 

знать: принципы построения системы ведения 

путевого хозяйства и его техническую, 

технологическую и организационную основу; 

принципиальные основы ремонтов пути; 

- определение оценки состояния пути; путевые 

работы, машины, механизмы и инструменты для 

выполнения путевых работ; технологические 

процессы производства путевых работ; назначение 

производственных баз и возможные схемы их 
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геология, 

механика 

грунтов. 

 

Дипломная 

работа. 

 

путевого развития; структуру предприятий путевого 

хозяйства; планирование и организацию работ в 

предприятиях путевого хозяйства; планы, 

разрабатываемые в путевом хозяйстве; 

уметь: составлять технический паспорт дистанции 

пути; выявлять неисправности пути при натурном 

осмотре, расшифровывать записи на лентах 

путеизмерительных тележек и вагонов и определять 

балльную оценку содержания пути; -производить 

настройку дефектоскопных средств на эталонном 

тупике с различными дефектами; - рассчитывать 

графоаналитическим методом или с помощью 

прибора кривые участки пути, находить начало и 

конец переходных и круговых кривых; - 

производить разбивку обыкновенных и 

перекрестных стрелочных переводов. 

Иметь навыки:Основы ведения путевого 

хозяйства, определение и оценка состояния пути, 

путевые работы, технологическое проектирование 

отдельных и сложного комплекса путевых и 

ремонтных работ, технология и организация 

укладки и ремонтов бесстыкового пути, технология 

и организация среднего и подъемочного ремонтов  

пути, технология и организация укладки и смены 

стрелочных переводов, организационно-технические 

вопросы ремонтно-путевых работ, планирование и 

организация ремонтов пути путевыми машинными 

станциями 

Быть компетентным: направлено на приобретение 

студентами необходимых знаний в области путевого 

хозяйства, которые необходимы всем специалистам: 



 
 

65 
 

изыскателям и проектировщикам железных дорог, 

строителям и путейцам эксплуатационникам. 

ATS3223 

Архитектура 

транспортны

х 

сооружений 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

6 5 Высшая 

математика1, 

Физика I. 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов. 

 

Неразрущаю

щийконтроль 

рельсов 

,Сейсмостойк

ость мостов,  

Знать: организационную структуру управления 

дорожно-строительным хозяйством на 

автомобильном транспорте; классификацию и 

функциональные назначения предприятий дорожно-

строительного хозяйства; классификацию дорожно-

строительных работ; технологии отдельных видов 

дорожно-строительных работ; технологии ремонтов 

автомобильных дорог и аэродромов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Уметь: составлять технологические процессы на 

отдельные виды дорожно-строительных работ и на 

ремонты автомобильных дорог и аэродромов; 

применять полученные теоретические знания по 

текущему содержанию и ремонтам автомобильных 

дорог и аэродромов на производстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Иметь навыки: составления форм таблиц 

технического паспорта дорожно-эксплуатационных 

участков автомобильных дорог; применения 

компьютерных программ при решении технических 

и технологических задач дорожно-строительного 

хозяйства автомобильного транспорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Быть компетентным: в вопросах текущего 

содержания и ремонтов автомобильных дорог и 

аэродромов 

знать: задачи повышения эффективности работы 

железнодорожного транспорта и основные 

направления тех¬нического прогресса; теорию и 

практику  проектирования железных дорог с 

мостовыми переходами и тоннельными 

пересечениями; твердо уяснить требования к 
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проектированию элементов плана и продольного 

профиля.вопросы выбора пара¬метров проекта, 

направления и проектирования трассы же¬лезных 

дорог; выбора ти¬пов и отверстий малых 

водопропускных сооружений и боль¬ших мостов. 

уметь: ставить и решать инженерные задачи, 

свя¬занные с изысканиями и проектированием 

железных дорог; выбирать рациональные места 

пересечения крупных водотоков с целью 

обеспечения безопасной работы железной дороги 

при дальнейшей эксплуатации, владеть 

практическими навыками применения нормативных 

материалов для проектирования плана и 

продольного профиля железных дорог. 

Иметь навыки: рассматривает вопросы плавного 

сопряжения элементов дороги между собой и 

гармоничном сочетании её с окружающим 

ландшафтом. 

Быть компетентным:  является приобретение 

студентами знаний и практических навыков: плавно 

сопрягать элементы дороги между собой и 

гармонично сочетать их с окружающим ландшафтом 

при удовлетворении требований охраны 

окружающей среды. 

Ton  3223 

ТоннелиІ 

 

БД/ 

КВ 

Экзаме

н 

6 5 Высшая 

математика1, 

Физика I. 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

Технология 

строительства 

мостов и 

тоннелей, 

Сейсмостойко

сть тоннелей 

и 

знать: вооружить студентов системой знаний о 

современном состоянии науки о тоннелестроении; 

уметь: привить студентам навыки по выбору 

наиболее эффективных конструктивных решений 

для достижения наиболее экономичных вариантов; - 

приобрести навыки качественной и 

количественнойоценкинесущей  способности 
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материалы, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов. 

 

метрополитен

ов,  

несущих конструкций мостов и тоннелей. 

Иметь навыки: обеспечение теоретической и 

практической подготовки специалистов по вопросам 

проектирования транспортных тоннелей и 

метрополитенов на уровне высшего 

профессионального образования и для 

последующего  совершенствования в этой 

областиБыть компетентным:  Основные 

характеристики конструкций тоннельных обделок, 

конструкции и оборудование тоннелей, нагрузки и 

воздействия на тоннельные обделки, статический 

расчет тоннельных обделок, организация и способы 

строительства тоннелей в горных районах 

PZhD 3306 

Проектирова

ние 

железных 

дорог     

 

БД 

/КВ 

Экзаме

н 

7 4 Высшая 

математикаI,  

ФизикаI, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалыI, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов 

 

Железнодоро

жный путь III, 

Организация, 

планирование 

и управление 

строительство

м железных 

дорог 

Дипломная 

работа. 

 

Знать: является комплексной, включает проектно-

конструкторские, расчётно-теоретические и 

технико-экономические знания и решения, 

требующие увязки с технологическими и 

организационными особенностямистроительства и 

эксплуатации железнодорожного пути. 

Железнодорожный путь представляет основу 

железнодорожноготранспорта.  

Уметь: определять сферы целесообразного 

использования автомобилей и автопоездов в 

зависимости от конкретных условий перевозок, вида 

и свойств грузов,  

Иметь навыки: является комплексной, включает 

проектно-конструкторские, расчётно-теоретические 

и технико-экономические знания и решения, 

требующие увязки с технологическими и 

организационными особенностямистроительства и 

эксплуатации железнодорожного пути. 
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Быть компетентным: определять сферы 

целесообразного использования автомобилей и 

автопоездов в зависимости от конкретных условий 

перевозок, вида и свойств грузов, уметь производить 

расчеты и анализ эксплуатационных показателей, 

уметь организовывать контроль за работой 

автомобильного подвижного состава и его 

использования 

PAD 3306 

Проектирова

ние 

автомобильн

ых дорог                                             

БД 

/КВ 

Экзаме

н 

7 4 Высшая 

математикаI, 

ФизикаI, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительныем

атериалыI, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов 

Дипломная 

работа. 

Знать: является комплексной, включает проектно-

конструкторские, расчётно-теоретические и 

технико-экономические знания и решения, 

требующие увязки с технологическими и 

организационными особенностямистроительства и 

эксплуатации  методы назначения размеров 

геометрических элементов дороги; 

- основы проектирования земляного полотна дороги; 

- принципы  конструирования и методы расчета 

дорожных одежд; 

- методы расчета отверстий  водопропускных 

сооружений; 

- особенности проектирования пересечений и 

примыканий дорог; 

- методы изысканий и составления проекта дорог и 

дорожных сооружений; 

- особенности проектирования дорог в сложных 

природных условиях; 

- принципы проектирования аэродромов. 

Уметь: определять сферы целесообразного 

использования автомобилей и автопоездов в 

зависимости от конкретных условий перевозок, вида 

и свойств грузов,  
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Иметь навыки: является комплексной, включает 

проектно-конструкторские, расчётно-теоретические 

и технико-экономические знания и решения, 

требующие увязки с технологическими и 

организационными особенностямистроительства и 

эксплуатации железнодорожного пути. 

Быть компетентным: определять сферы 

целесообразного использования автомобилей и 

автопоездов в зависимости от конкретных условий 

перевозок, вида и свойств грузов, уметь производить 

расчеты и анализ эксплуатационных показателей, 

уметь организовывать контроль за работой 

автомобильного подвижного состава и его 

использования 

NGM 3306 

Надежность 

и 

грузоподъем

ность 

мостов    

БД 

/КВ 

Экзаме

н 

7 4 Высшая 

математика I, 

Физика I, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы I, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов, 

Инженерная 

механика II.  

Реконструкци

я и ремонт 

мостов,– 

Сейсмостойко

сть мостов. 

 

знать:  задачи повышения эффективности работы 

железнодорожного транспорта и основные 

направления технического прогресса; теорию и 

практику  проектирования железных дорог с 

мостовыми переходами и тоннельными 

пересечениями; твердо уяснить требования к 

проектированию элементов плана и продольного 

профиля.вопросы выбора параметров проекта, 

направления и проектирования трассы железных 

дорог; выбора типов и отверстий малых 

водопропускных сооружений и больших мостов. 

уметь: ставить и решать инженерные задачи, свя-

занные с изысканиями и проектированием железных 

дорог; выбирать рациональные места пересечения 

крупных водотоков с целью обеспечения безопасной 

работы железной дороги при дальнейшей 

эксплуатации, владеть практическими навыками 
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применения нормативных материалов для 

проектирования плана и продольного профиля 

железных дорог. 

Иметь навыки: Основы проектирования МП на 

железных дорогах, проектирование плана и 

продольного профиля железных дорог на участках 

МП и в пределах малых водо-пропускных 

сооружений, трассирование железных дорог на 

участках с М, изыскания МП, гидрологические 

расчеты при  проектированииМП,определение 

отверстий мостов, регуляционные сооружения МП, 

МП в особых условиях, проектирование малых 

ИССО, технико-экономическое сравнение вариантов 

мостовых переходов 

Быть компетентным: дать основные сведения о 

конструктивных элементах дороги и дорожных 

сооружений; - ознакомить студентов с 

закономерностями движения автомобилей по дороге 

и требованиями к элементам автомобильных дорог; 

- дать основы проектирования дорог, земляного 

полотна, дорожных одежд; - дать основы 

проектирования мостовых переходов и малых 

водопропускных сооружений. 

ZhPI 3225 

Железнодор

ожный путь 

I 

БД/К

В 

Экзаме

н 

5 

 

3 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

механика II. 

Железнодоро

жный путь II, 

Дипломная 

работа 

 

знать: принципы принятия инженерных решений, 

касающихся сооружений и объектов пути, 

производить расчет и проектирование конструкций, 

выбрать и обосновывать геометрические и 

технические параметры соединений и пересечений 

путей для обращения различного подвижного 

состава, анализировать инженерно-геологические 

условия, производить вариантные разработки и 
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технико- экономические обоснование предлагаемых 

конструкций, владеть рациональными приемами 

поиска и использования научно- технической 

информации в области железнодорожного 

транспорта. 

уметь:квалифицированно принимать 

самостоятельные решения на основе полученных 

знаний.  

Иметь навыки: составления форм таблиц 

технического паспорта дистанции пути; применения 

компьютерных программ при решении технических 

и технологических задач путевого хозяйства 

железнодорожного транспорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Быть компетентным: в вопросах текущего 

содержания и ремонтов железнодорожного пути. 

TОSAD 3225 

Технология 

и 

организация  

строительст

ва 

автомобильн

ых дорог I 

БД/К

В 

Экзаме

н 

5 

 

3 Высшая 

математика1, 

Физика1, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы1,  

Технология 

строительства 

автомобильн

ых дорог II ,  

Дипломная 

работа. 

 

Знать: Выбор основных параметров 

проектирования  автомобильных дорог и 

аэродромов. Основные положения технологии 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

Уметь: Размещение искусственных сооружений. 

Технико-экономическое сравнение вариантов 

трассы. Возведение автодорожного земляного 

полотна. Сооружение дорожных одежд и покрытий. 

Обустройство автомобильных дорог  

Иметь навыки: Основные положения изыскания и 

проектирования автомобильных дорог и 

аэродромов. План и продольный профиль 

автомобильных дорог и аэродромов.. 

Быть компетентным:  Трассирование 

автомобильных дорог. Размещение раздельных 

пунктов. 
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MTI 3225 

Мостыитруб

ыI 

БД/К

В 

Экзаме

н 

5 

 

3 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

механика II. 

Дипломная 

работа 

Знать: изучение правил технического обслуживания 

и ремонта тепловозов, умение составления карты 

технологического процесса разборки, очистки, 

ремонта, сборки и испытания узлов и агрегатов 

вагонов, соблюдение технологических процессов 

при ремонте узлов и агрегатов тепловоза и их 

технико-экономических характеристиках 

Уметь: устанавливать причины возникновения 

неисправностей механической части, выполнять, в 

том числе и с применением ЭВМ, расчеты по 

динамике и прочности механической части, 

разрабатывать проекты модернизации отдельных 

узлов в соответствии с существующими 

требованиями и мероприятиями по обслуживанию 

таких узлов. 

Иметь навыки: об организационно-

технологических и конструктивных решений ИССО, 

о роли проектировщика в совершенствований 

проектных работ на современном этапе. 

Быть компетентным:  уметь составлять 

техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант 

автоматизации процессов изготовления и ремонта 

вагонов, осуществлять построение и расчет систем 

автоматического управления, основанных на 

универсальных средствах автоматики, 

анализировать процессы автоматического 

управления технологическим оборудованием; 

 

PP(I) 2206 

Производств

БД/В

К 

Итогов

аяоцен

4 3 СРПУ Преддипломн

ая практика 

Знать:; вопросы выбора параметров проекта, 

направления и проектирования трассы железных 
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енная  

практика  

капо 

практи

ке  

дорог, размещения раздельных пунктов, выбора 

типов и отверстий малых водопропускных 

сооружений и больших мостов;  

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с 

изысканиями, трассированием и проектированием 

железных дорог, уметь трассировать по картам 

различных масштабов и сечений горизонталей, 

уметь выбирать рационально  обоснованные 

варианты для дальнейшего строительства, владеть 

методами камерального трассирования вариантов с 

обоснованием места пересечения больших 

водопропускных сооружений;  

Иметь навыки: является подготовка специалистов 

широкого профиля,  владеющих навыками 

практического проектирования с развитием у 

студентов способностей овладения на стадиях 

обучения в бакалавриате методами, технологией 

проектирования и процедурами принятия решений в 

процессе трассирования новых железных дорог;  

Быть компетентным: Рассматривается вопросы: 

общие положения проектирования  железных дорог, 

тяговые расчеты при проектировании железных 

дорог, энергетические расчеты при выполнении 

тяговых расчета, применение автоматических 

методов в тяговых расчетах. 
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OTS 3303 

Организация 

и 

технология 

строительст

ва                   

ПД/ 

ВК 

Экзаме

н 

5 4 Строительные 

материалы 2 

Строительные 

конструкции 

Железобетонн

ые 

металлические 

конструкции. 

Специальные 

конструкции 

Строительные 

машины  

Экономика 

предприятия 

Дипломная 

работа. 

 

Знать: назначение, принцип и основы разработки 

систем контроля, автоматического, 

автоматизированного и роботизированного 

управления технологическими процессами в 

строительстве, производстве строительных 

материалов и изделий, системах инженерного 

обеспечения городов, зданий и сооружений; 

назначение и принцип работы основных 

технических средств автоматизации и роботизации в 

отрасли; 

Уметь: изучение принципов функционирования 

автоматических систем автомобилей; ознакомление 

с конструкционными особенностями 

автоматических систем автомобилей;  

Иметь навыки: навыками работы основы 

разработки систем автоматизированного 

управлениястроительными машинами, аппаратами, 

технологическими линиями, гибким 

автоматизированным производством (ГАП) и 

контроля за их работой.; 

Быть компетентным:  овладение теоретическими 

основами и конкретными методиками построения 

систем автомобилей; 

OTS  4301 

Охрана 

труда  

ПД 

/ВК 

Экзаме

н 

7 5 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы II, 

Инженерная 

Дипломная 

работа. 

Знать: назначение, принцип и основы разработки 

систем контроля, автоматического, 

автоматизированного и роботизированного 

управления технологическими процессами в 

строительстве, производстве строительных 

материалов и изделий, системах инженерного 
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геология, 

механика 

грунтов,  

Содержание и 

ремонт 

железнодорожн

ого пути I. 

обеспечения городов, зданий и сооружений; 

назначение и принцип работы основных 

технических средств автоматизации и роботизации в 

отрасли; 

Уметь: изучение принципов функционирования 

автоматических систем автомобилей; ознакомление 

с конструкционными особенностями 

автоматических систем автомобилей;  

Иметь навыки: навыками работы основы 

разработки систем автоматизированного управления 

строительными машинами, аппаратами, 

технологическими линиями, гибким 

автоматизированным производством (ГАП) и 

контроля за их работой.; 

Быть компетентным:  овладение теоретическими 

основами и конкретными методиками построения 

систем автомобилей; 

 

EP  4302 

Экономика 

предприятия  

ПД 

/ВК 

Экзаме

н 

7 5 Высшая 

математика1, 

Физика1 

Дипломная 

работа. 

Знать: назначение, принцип и основы разработки 

систем контроля, автоматического, 

автоматизированного и роботизированного 

управления технологическими процессами в 

строительстве, производстве строительных 

материалов и изделий, системах инженерного 

обеспечения городов, зданий и сооружений; 

назначение и принцип работы основных 

технических средств автоматизации и роботизации в 

отрасли; 

Уметь: изучение принципов функционирования 

автоматических систем автомобилей; ознакомление 

с конструкционными особенностями 
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автоматических систем автомобилей;  

Иметь навыки: навыками работы основы 

разработки систем автоматизированного управления 

строительными машинами, аппаратами, 

технологическими линиями, гибким 

автоматизированным производством (ГАП) и 

контроля за их работой.; 

Быть компетентным:  овладение теоретическими 

основами и конкретными методиками построения 

систем автомобилей; 

TZHS 3304 

Технология 

ж.д. 

строительст

ва  

ПД/К

В 

 

Экзаме

н 

 

6 

 

4 Высшая 

математикаI, 

ФизикаI, 

Геодезия,  

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалыI, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов 

Железнодоро

жный путь III,  

Содержание и 

ремонт 

железнодоро

жного пути II, 

Организация, 

планирование 

и управление 

строительство

м железных 

дорог. 

Дипломная 

работа 

Знать: От его состояния зависит непрерывность и 

безопасность движения поездов и эффективность 

использования главнейших технических средств 

железных дорог, процессов перевозок; 

Уметь: производить расчеты и анализ 

эксплуатационных показателей, уметь 

организовывать контроль за работой 

автомобильного подвижного состава и его 

использования. 

Иметь навыки: Достаточно подробно описаны 

принцип действия и конструктивное воплощение 

основных узлов, механизмов, агрегатов и систем, 

которые весьма просто могут быть 

трансформированы в соответствующие расчетные 

схемы. 

 Быть компетентным: области применения систем 

виртуальной и дополненной реальности 
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SMPDO 

3304 

Современны

е методы 

расчета 

дорожной 

одежды   

 

 

 

 

 

 

ПД / 

КВ 
 

Экзаме

н 

 

6 4 Высшая 

математика1, 

Физика1, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, - 

Строительные 

материалы1, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов  

 

Реконструкци

я 

автомобильн

ых дорог,–

Дипломная 

работа 

 

Знать: уяснение места и роли транспортно-

складских комплексов, прогрессивных технологий и 

научной организации погрузочно-разгрузочных 

работ в перевозочном процессе на реконструкции 

существующих складов с оценкой экономической 

эффективности предлагаемых решений и их 

оптимизации.; 

Уметь: изучение принципов функционирования 

автоматических систем автомобилей; ознакомление 

с конструкционными особенностями 

автоматических систем автомобилей; овладение 

теоретическими основами и конкретными 

методиками построения систем автоматического 

управления автомобилями;  

Иметь навыки: разработки мультимедийных 

продуктов, создавать анимации графических 

объектов в специализированном программном 

обеспечении реальности  

Быть компетентным: области применения систем 

виртуальной и дополненной  

 

TSMT 3304 

Технология 

строительст

ва мостов и 

тоннелей 

ПД/К

В 

 

Экзаме

н 

6 4 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы1, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов, 

Инженерная 

Надежность и 

грузоподъемн

ость мостов   

Дипломная 

работа 

 

 

знать: основы технологии строительство мостов и 

тоннелей; - организацию и технологию содержания 

и ремонта дорог; - организацию и обеспечение 

безопасности на дорогах 

уметь:рассматривать задачи и принципы 

организации строительства мостов и тоннелей, 

определять шероховатость покрытия. 

Иметь навыки: порядок организационно-

технической подготовки производства, методы 
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механика II. 

 

проектирования организации и технологии 

строительства, вопросы организации 

производственной базы, материально-технического 

обеспечения в строительстве. Описываются 

современные информационные системы и 

технологии в управлении строительством 

искусственных сооружений. 

Быть компетентным: изучения дисциплины 

является системный подход, использующий в 

качества ведущего метода математическое 

моделирование систем. 

 - вооружить студентов системой знаний о 

современном состоянии науки о тоннелестроении; 

- привить студентам навыки по выбору наиболее 

эффективных конструктивных решений для 

достижения наиболее экономичных вариантов; 

- приобрести навыки качественной и 

количественнойоценкинесущей  способности 

несущих конструкций мостов и тоннелей. 

SEM 4303 

Сооружение 

и 

эксплуатаци

я мостов   

 

 

 

 

 

 

 

ПД/К

В 

Экзаме

н 

7 4 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы2, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов,  

Содержание и 

ремонт 

железнодорожн

Дипломная 

работа. 

 

знать:  программировать и разрабатывать 

организационные модели, используя системный 

анализ, грамотно и критически читать техническую 

литературу и документацию, нормативную и 

справочную литературу. А также технические 

указания по содержанию железнодорожного пути.   

уметь: квалифицированно принимать 

самостоятельные решения на основе полученных 

знаний. 

Иметь навыки: ознакомить студентов с массовыми 

конструкциями мостов и искусственных 

сооружении на дорогах; 
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 ого пути I, 

 

- дать основы расчета мостов; 

- ознакомить студентов с основными способами 

строительства мостов, тоннелей, труб. 

MT 4303 

Мосты и 

тоннели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПД/К

В 

Экзаме

н 

7 4 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов, 

Дипломная 

работа. 

 

знать: ознакомить студентов с массовыми 

конструкциями мостов и искусственных 

сооружении на дорогах; 

- дать основы расчета мостов; 

уметь:  ознакомить студентов с основными 

способами строительства мостов, тоннелей, труб.  

Быть компетентным:  ознакомить студентов с 

массовыми конструкциями мостов и искусственных 

сооружении на дорогах; 

- дать основы расчета мостов; 

- ознакомить студентов с основными способами 

строительства мостов, тоннелей, труб. 

Иметь навыки: является обучение студентов 

основам проектирования и строительства мостов и 

искусственных сооружений на железных дорогах. 

Быть компетентным:  Дисциплина обучает 

применению в транспортном хозяйстве и в 

мостостроении современных  конструкции 

покрытий, колонн, методов расчета элементов 

строительных конструкции на прочность, 

отвечающих современным требованиям СНиП и 

ГОСТ. 

 

 

RRM 4303 

Реконструкц

ия и ремонт 

мостов   

ПД/К

В 

Экзаме

н 

7 4 Высшая 

математика1, 

Физика1, 

Геодезия, 

Дипломная 

работа. 

 

знать:  

- вооружить студентов системой знаний о 

современном состоянии науки о мостостроении; 

- привить студентам навыки по выбору наиболее 
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 Инженерная 

механика I, - 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов, 

Инженерная 

механика II. 

 

эффективных конструктивных решений для 

достижения наиболее  экономичных вариантов; 

уметь:приобрести навыки качественной и 

количественнойоценкинесущей  способности 

несущих конструкций мостов и тоннелей. 

Иметь навыки: обеспечение теоретической и 

практической подготовки специалистов по вопросам 

реконструкции и ремонта мостов на уровне высшего 

профессионального образования и для 

последующего  совершенствования в этой области в 

магистратуре и в других формах повышения 

квалификации. В ней изучаются целесообразность и 

виды реконструкции мостов на основе анализа 

отечественного и зарубежного опыта, а также 

переустройство и ремонт мостов, излагаемые как 

конкретное приложение методов строительной 

механики и строительных конструкций. 

Быть компетентным: В дисциплине 

«Реконструкция и ремонт мостов» рассматриваются: 

Общие сведения по реконструкции мостов, 

основные причины, вызывающие необходимость 

реконструкции            мостов, технико-

экономическое обоснование целесообразности      

реконструкции, основные оценки эффективности 

вариантов реконструкции мостов, монтаж и 

демонтаж пролетных строений, прочие виды 

реконструкции мостов, ремонт мостов и труб 

 

NKR 4306 

Неразрушаю

щийконтрол

ПД/К

В 

Экзаме

н 

7 4 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Дипломная 

работа. 

 

Знать: назначения ремонтных работ  железный 

дороги; - проведение визуального осмотра  и 

составление ведомость дефектов  дороги; - расчет  
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ьрельсов Строительные 

материалы II, 

Инженерная 

геология, 

механика 

Содержание и 

ремонт 

железнодорожн

ого пути I. 

экономический эффективность проведения 

ремонтных работ дороги и дорожных сооружений;  -

содержания при эксплуатации   дороги и дорожных 

сооружений; 

уметь: проводит  визуальный осмотр участков  

дороги; - составить ведомость дефектов  дороги;  - 

рассчитать  экономической эффективность 

проведения ремонтных работ дороги и       

дорожных сооружений;  -назначить  ремонтных 

мероприятий дороги; -организовать ремонтных  

работ. 

Иметь навыки: В дисциплине изучает 

совершенствовании железнодорожного 

строительства, проектировании производства работ, 

путях сокращения продолжительности 

производственных циклов, повышения 

производительности труда, ресурсосбережении, 

ускорении научно-технического прогресса. 

Быть компетентным:  изучение физических основ 

неразрушающего контроля рельсов; 

 - изучение принципов устройства аппаратуры 

по дефектоскопии; 

 - изучение конструкций и характеристик 

дефектоскопной тележки; 

 - изучение правил эксплуатации средств 

неразрушающего контроля  рельсов. 

Иметь навыки: способностью обосновать 

правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и 

полученных решений; способностью использовать 

математические методы обработки, анализа и 
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синтеза результатов профессиональных 

исследований. 

Быть компетентным:  уметь составлять техническое 

задание на разработку системы автоматизации, 

выбирать рациональный вариант автоматизации 

процессов изготовления и ремонта вагонов, 

осуществлять построение и расчет систем 

автоматического управления,  

DUBD 4306 

Дорожные 

условия 

безопасност

и движения                            

ПД/К

В 

Экзаме

н 

7 4 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, - 

Строительные 

материалы I, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов. 

Дипломная 

работа 

 

знать: основные показатели и характеристики 

транспортной работы дороги; особенности работы 

дороги как транспортного сооружения; 

закономерности движения транспортных потоков 

уметь: проводить обследование дорог; оценивать 

режимы движения транспортных потоков и 

безопасности движения, разрабатывать мероприятия 

по повышению транспортно – эксплуатационных 

качеств дорог и безопасности движения. 

Иметь навыки: изучение студентами дисциплины 

«Дорожные условия и безопасность дорожного 

движения» необходимо для получения ими знаний 

теоретических основ влияния дорожных условий на 

режимы и безопасность движения транспортных 

средств, ознакомление принципами и методами 

оценки автомобильных дорог с точки зрения 

обеспечения безопасности движения и основными 

мероприятиями по совершенствованию дорожных 

условий при проектировании и эксплуатации 

автомобильных дорог 

Быть компетентным:  данный курс представляет 

общие теоретические аспекты и практические 

направления в области проектирования и 
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эксплуатации автомобильных дорог с позиций 

обеспечения безопасности движения. 

Ton 

II4306Тонне

лиІІ 

ПД/К

В 

Экзаме

н 

7 4 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы I, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов, 

Инженерная 

механика II. 

Дипломная 

работа. 

 

Знать: основные принципы организации 

строительства мостов, тоннелей и метрополитенов, 

теорию и практику проектирования ИССО, 

современные требования к проектным работам. 

 Уметь: владеть методами организации, 

планирования строительства, выбора машинного 

оснащения, определения сроков производства работ 

при возведении объектов ИССО, разработать 

проектно-конструкторской документации по 

созданию и модернизации мостов, искусственных 

сооружений, решать проблемы в области 

проектирования  

Иметь навыки: к использованию передовых 

технологии строительства ИССО с использованием 

новых материалов., к изучению и анализировать 

необходимую информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы по 

совершенствованию проектных работ 

Быть компетентным: к решению вопросам 

планирования, разработки ПОС, ППР и 

технологической карты на строительные объекты, к 

разработке проектно-сметной документации по 

строи Иметь представление: о конструкциях мостов 

и труб, тоннели и метрополитены.  

тельству мостов и труб. 
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PP(II) 3307 

Производств

енная 

практика 

ПД/В

К 

Итогов

ая 

оценка 

по 

практи

ке 

6 3 ЖД путь, 

строительство 

автомобильных 

дорог, мосы и 

тоннели 

Преддипломн

ая практика, 

написание и 

защита ДР 

Знать:; вопросы выбора параметров проекта, 

направления и проектирования трассы железных 

дорог, размещения раздельных пунктов, выбора 

типов и отверстий малых водопропускных 

сооружений и больших мостов;  

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с 

изысканиями, трассированием и проектированием 

железных дорог, уметь трассировать по картам 

различных масштабов и сечений горизонталей, 

уметь выбирать рационально  обоснованные 

варианты для дальнейшего строительства, владеть 

методами камерального трассирования вариантов с 

обоснованием места пересечения больших 

водопропускных сооружений;  

Иметь навыки: является подготовка специалистов 

широкого профиля,  владеющих навыками 

практического проектирования с развитием у 

студентов способностей овладения на стадиях 

обучения в бакалавриате методами, технологией 

проектирования и процедурами принятия решений в 

процессе трассирования новых железных дорог;  

Быть компетентным: Рассматривается вопросы: 

общие положения проектирования  железных дорог, 

тяговые расчеты при проектировании железных 

дорог, энергетические расчеты при выполнении 

тяговых расчета, применение автоматических 

методов в тяговых расчетах. 
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I ZhPII  3225 

Железнодор

ожный путь 

II 

ПД/К

В 

Экзаме

н 

6 

 

5 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов, 

Инженерная 

механика II. 

Железнодорож

ный путь I 

 

Дипломная 

работа 

 

знать: принципы принятия инженерных решений, 

касающихся сооружений и объектов пути, 

производить расчет и проектирование конструкций, 

выбрать и обосновывать геометрические и 

технические параметры соединений и пересечений 

путей для обращения различного подвижного 

состава, анализировать инженерно-геологические 

условия, производить вариантные разработки и 

технико-экономическиеобоснование предлагаемых 

конструкций, владеть рациональными приемами 

поиска и использования научно- технической 

информации в области железнодорожного 

транспорта. 

уметь:квалифицированно принимать 

самостоятельные решения на основе полученных 

знаний.  

Иметь навыки: составления форм таблиц 

технического паспорта дистанции пути; применения 

компьютерных программ при решении технических 

и технологических задач путевого хозяйства 

железнодорожного транспорта.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Быть компетентным: в вопросах текущего 

содержания и ремонтов железнодорожного пути. 
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TОSADII 

3225 

Технология 

и 

организация  

строительст

ва 

автомобильн

ых дорог II 

 

Высшая 

математика1, 

Физика1, 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы1, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов, 

Технология 

строительства 

автомобильных 

дорог I 

 Дипломная 

работа. 

 

Знать: Выбор основных параметров 

проектирования  автомобильных дорог и 

аэродромов. Основные положения технологии 

строительства автомобильных дорог и аэродромов. 

Уметь: Размещение искусственных сооружений. 

Технико-экономическое сравнение вариантов 

трассы. Возведение автодорожного земляного 

полотна. Сооружение дорожных одежд и покрытий. 

Обустройство автомобильных дорог  

Иметь навыки: Основные положения изыскания и 

проектирования автомобильных дорог и 

аэродромов. План и продольный профиль 

автомобильных дорог и аэродромов.. 

Быть компетентным:  Трассирование 

автомобильных дорог. Размещение раздельных 

пунктов. 

MTII 3225 

Мосты и 

трубы II 

  Знать: изучение правил технического обслуживания 

и ремонта тепловозов, умение составления карты 

технологического процесса разборки, очистки, 

ремонта, сборки и испытания узлов и агрегатов 

вагонов, соблюдение технологических процессов 

при ремонте узлов и агрегатов тепловоза и их 

технико-экономических характеристиках 

Уметь: устанавливать причины возникновения 

неисправностей механической части, выполнять, в 

том числе и с применением ЭВМ, расчеты по 

динамике и прочности механической части, 

разрабатывать проекты модернизации отдельных 

узлов в соответствии с существующими 

требованиями и мероприятиями по обслуживанию 

таких узлов. 
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Иметь навыки: об организационно-

технологических и конструктивных решений ИССО, 

о роли проектировщика в совершенствований 

проектных работ на современном этапе. 

Быть компетентным:  уметь составлять 

техническое задание на разработку системы 

автоматизации, выбирать рациональный вариант 

автоматизации процессов изготовления и ремонта 

вагонов, осуществлять построение и расчет систем 

автоматического управления, основанных на 

универсальных средствах автоматики, 

анализировать процессы автоматического 

управления технологическим оборудованием; 

 

MinorДисци

плина 2                                                                    

ПД/К

В 

Экзаме

н 

6 

 

5   Согласно каталогу дополнительной программы 

(Минор) 

SRZhDP 

4304 

Содержание 

и ремонт 

железнодоро

жного пути 

II                   

ПД/К

В 

 7 4 Высшая 

математика I 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов. 

Дипломная 

работа. 

Знать: классификацию железнодорожных путей; 

назначение и технические характеристики 

элементов железнодорожного пути; принципы и 

методы расчетов и проектирования конструкций 

железнодорожного пути; классификацию дефектов 

железнодорожных рельсов; методы и средства 

неразрушающего контроля рельсов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Уметь: произвести расчеты рельсовой колеи, 

стрелочных переводов, бесстыкового пути и 

земляного полотна; применять полученные 

теоретические знания по неразрушающему 

контролю рельсов на производстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Иметь навыки: использования компьютерных 

программ при расчетах и проектировании 

железнодорожного пути; работы техническими 
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средствами неразрушающего контроля рельсов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Быть компетентным: в вопросах устройства 

железнодорожного пути и неразрушающего 

контроля рельсов. 

RAD4304 

Реконструкц

ия 

автомобильн

ых дорог                                                

 Высшая 

математикаI, 

ФизикаI, 

Геодезия,  

Инженерная 

механика I,  

Строительные 

материалыI, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов. 

Дипломная 

работа. 

 

Знать: Основы теории эксплуатации 

автомобильных дорог и управления их 

функционированием 

Уметь: Мониторинг, диагностика и оценка 

состояния автомобильных дорог. Система 

мероприятий по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог и их планирование; 

Иметь навыки: Технология содержания 

автомобильных дорог. Технология работ по ремонту 

автомобильных дорог. 

Быть компетентным:  уметь составлять 

техническое задание наорганизация и обеспечение 

безопасности и удобства движения на дорогах. 

Организация эксплуатации и управления 

автомобильными дорогами. 
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SM 4304 

Сейсмостой

кость 

 

мостов 

 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалыI, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов, 

Инженерная 

механика II. 

Дипломная 

работа. 

 

Знать: зная методы расчета сооружений, применять 

их при проектировании тоннелей; 

- проводить расчеты на прочность, жесткость и 

устойчивость элементов тоннелей. 

уметь:   проектирования конструкций тоннельных 

обделок; 

- по проведению расчетов на прочность, жесткость и 

устойчивость тоннелей, сооружаемых в 

сейсмических районах,  

Иметь навыки: о технологии проектирования, 

строительства, ремонта, реконструкции и оценке 

грузоподъемности мостов и условий пропуска по 

ним подвижного состава; 

Быть компетентным:  уметь изучение исходных 

данных предполагает сбор данных по геологии, 

гидрогеологии и гидрологии, высоте расположения 

проезда, условиям про-пуска паводков, ледохода, 

судов. Намечаются необходимость возведения ре-

гуляционных сооружений, устройства облицовки на 

опорах, определяются типы устоев в зависимости от 

высоты насыпи, рассчитывается отверстие моста, 

определяются величины пролетов в зависимости от 

требований судоходства и пропуска ледохода.  

OPUSZhD 

4305 

Организация

, 

планировани

е и 

управление 

строительст

 

ПД/К

В 

 

Экзаме

н 

7 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I,  

Строительные 

материалыI, 

Инженерная 

геология, 

механика 

Дипломная 

работа. 

 

знать: современные методы организации, 

планирования и управления железнодорожным 

строительством расчета рациональной организации 

строительства, порядок составления календарных 

планов, принципов построения, взаимодействия и 

управления производственными коллективами, 

коренные задачи капитального строительства, и в 

частности транспортного строительства, 
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вом 

железных 

дорог  

 

 

грунтов, 

Содержание и 

ремонт 

железнодорожн

ого пути I.                

совершенствования работы железнодорожного 

транспорта и обеспечения безопасности движения 

поездов; основные направления научно-

технического прогресса в смежных отраслях; 

важнейшие технические требования, 

обеспечивающие высокое качество работ; основы 

выбора эффективных способов производства работ и 

современной техники в конкретных условиях 

строительства; требования, предъявляемое к 

организации труда рабочего, звена или бригады; 

требования техники безопасности и охраны 

окружающей среды при производстве строительно-

монтажных работ. 

уметь: составлять проекты организации 

строительства  и проекты производства работ с 

учетом требований охраны окружающей среды и 

правильно руководить производством работ при 

строительстве железных дорог, программировать  и 

разрабатывать организационные модели, используя 

системный анализ, грамотно и критически читать 

техническую литературу и документацию, 

нормативную и справочную литературу, стандарты,  

Иметь навыки: о роли строителя в научных 

исследованиях в области организации строительства 

железных дорог, обеспечения охраны окружающей 

среды, влияния инженерно-геологических и 

климатических факторов на организации 

строительства объектов, о методах воздействия на 

производственные коллективы для достижения 

высоких конечных результатов. 

Быть компетентным:  уметь составлять 
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проектирование графиков движения рабочей силы. 

Частные, специализированные, объектные, 

комплексные потоки; 

EAD4305 

Эксплуатаци

я 

автомобильн

ых дорог                                                

ПД/К

В 

Экзаме

н 
7 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Геодезия, 

Инженерная 

механика I, - 

Строительные 

материалы1, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов,  

Технология и 

организация 

строительство 

автомобильных 

дорог, 

Архитектура 

ландшафтного 

проектировани

я дорог 

 

Дипломная 

работа. 

 

Знать:  назначения ремонтных работ 

дороги,проведение визуального осмотра и 

составление ведомость дефектов дороги, расчет 

экономический эффективность проведения 

ремонтных работ дороги и дорожных сооружений, 

содержания при эксплуатации дороги и дорожных 

сооружений;  

уметь: проводит визуальный осмотр участков 

дороги, составить ведомость дефектов дороги, 

рассчитать экономической эффективность 

проведения ремонтных работ дороги и дорожных 

сооружений, назначить ремонтных мероприятий 

дороги, организовать ремонтных работ, 

Иметь навыки: эксплуатации автомобильной 

дороги с учетом ее народнохозяйственного значения, 

особенностей природных условий, требований 

эффективности, экономичности и безопасности 

автомобильных перевозок; 

оценивать технический уровень и эксплуатационное 

состояние дороги; 

назначать и осуществлять эффективные мероприятия 

по ремонту, содержанию, инженерному 

оборудованию и обустройству, обеспечению 

безопасности движения; 

Быть компетентным:  уметь составлять 

техническое задание на назначать и осуществлять 

эффективные мероприятия по ремонту, содержанию, 

инженерному оборудованию и обустройству, 
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обеспечению безопасности движения,  

 OPUSM 

4305 

Организация

, 

планировани

е и 

управление 

строительст

вом мостов 

и тоннелей   

ПД/К

В 

Экзаме

н 

7 4 Геодезия, 

Инженерная 

механика I, 

Строительные 

материалы1, 

Инженерная 

геология, 

механика 

грунтов,  

 

Дипломная 

работа. 

 

Знать: основы эксплуатации дорог и организации 

движения; - организацию и технологию содержания 

и ремонта дорог; -организацию и обеспечение 

безопасности на дорогах 

Уметь: определять интенсивность и состав 

движения по автомобильной дороге; 

- определять прочность дорожных одежд; - 

определять дефекты покрытия и дорожной одежды; 

- определять шероховатость покрытия. 

Иметь навыки: изучение закономерностей 

функционирования сложных производственных 

систем в данной отрасли транспортного 

строительства и поиск на этой основе наиболее 

рациональных  методов оперирования указанными 

системами. 

Быть компетентным:  задачи и принципы 

организации строительства мостов и тоннелей, 

порядок организационно-технической подготовки 

производства, методы проектирования организации 

и технологии строительства, вопросы организации 

производственной базы, материально-технического 

обеспечения в строительстве. Описываются 

современные информационные системы и 

технологии в управлении строительством 

искусственных сооружений. 

 PP 4308 

Преддиплом

ная практика 

ПД/В

К 

Итогова 

оценка 

по 
практике 

8 18 Производствен

ная практика  

Написание и 

защита ДР 

Уметь: собирать информацию об объекте и 

предмете исследования; вы-полнять анализ 

информации и формулировать проблемы; 

вырабатывать альтернативные пути решения 

проблем;  
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Знать: назначение, состав, принцип 

функционирования или организации предмета 

проектирования; методы и методики решения 

профессиональных задач применительно к предмету 

проектирования;  

Иметь навыки: анализа объекта и предмета 

исследования; систематизации полученных 

результатов; использования современных 

информационных технологий;  

Быть компетентным: в перспективах развития 

сферы профессиональной деятельности; в 

применении полученных знаний при решении 

конкретных научно-технических и 

производственно-экономических задач 

И
то

го
в
ая

  
ат

те
ст

ац
и

я 

Написание и 

защита 

дипломной 

работы 

(проекта) 

  

 

8 12 Преддипломна

я и 

производст.пра

ктика 

 

 

Уметь: использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес процессов 

предприятия; давать ответы, которые обеспечивают 

возможность адекватной оценки знаний и 

профессионал ьной подготовки будущих 

специалистов;  

Знать: ключевые и практически значимые 

положения по дисциплинам общепрофессиональной 

и специальной подготовки, процедуру проведения 

экзамена;  

Иметь навыки: чёткого и логичного построения 

излагаемого материала и формулирования своих 

мыслей, публичной защиты предлагаемых решений; 

использования в своем ответе ссылок на 

соответствующие положения учебной и научной 

литературы и показать собственную точку зрения;  
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Быть компетентным: в области организации 

основных процессов производстве нной 

деятельности. 

 



 
 

95 
 

4.Взаимосвязь между результатами обучения и компетенциями 

 

 

 Результат обучения (выпускник должен  быть готов)  

Р1 Р1 уметь использовать информационно-коммуникационные 

технологий 
УК1, УК2, УК3, УК5, 

Р2 Р2 Физика представляет собой ядро физических знаний, 

необходимых инженеру, действующему в мире физических 

закономерностей; 

УК1, УК2, УК3, УК5, 

Р3 Р3 способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 
УК1, УК2, УК3, УК5, 

Р4 Р4  формирование способности находить компромисс между 

различными требованиями (стоимости, качества, безопасности 

и сроков исполнения) при долгосрочном и краткосрочном 

планировании и принимать оптимальные решения в области 

проектирования железных дорог, строительства и 

эксплуатации искусственных сооружений, зданий на 

автомобильных дорогах и мостовых конструкций, проводить 

работ в научно-исследовательских организациях под 

руководством ведущих специалистов и владеть культурой 

мышления 

УК1, УК2, УК3, УК5, 

Р5 выполнять  расчетно-проектировочную работу, разрабатывать 

проектно-конструкторскую и техническую документацию, 

методические материалы, предложения и мероприятия по 

созданию и модернизации железных и автомобильных дорог, 

мостовых и тоннельных конструкций;  

УК4, УК6, УК8, УК9 

Р6 формирование готовности выпускников кпроведению  

технико-экономического  анализа,  обосновыванию 

принимаемых и  реализуемых решений в области 

строительства, эксплуатации и реконструкции железных и 

автомобильных дорог, мостов и искусственных сооружений, 

выполнению расчетов строительных конструкций, мостов и 

искусственных сооружений; применение результатов на 

практике, стремление к саморазвитию и повышению своей 

квалификации и мастерства; 

УК3,УК6, УК10, УК 11 

Р7  знание выпускников к экономичному  и безопасному 

использованию природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации и ремонте железных и автомобильных 

дорог, зданий, мостов и искусственных сооружений на 

автомобильных дорогах, а также к  участию в разработке 

технических заданий на строительство и реконструкцию 

мостов и тоннели 

УК7, УК8, УК9 

Р8  быть способным обобщать, анализировать и  воспринимать 

информацию,   постановки цели и выбора путей  для  ее 

достижения; уметь формулировать аргументы и решать 

проблемы в области проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции транспортных сооружений; 

осуществлять сбор и интерпретацию 

информации для формирования суждений с учетом 

социальных, этических и научных соображений 

УК7, УК8, УК9, 

ПСК10,ПСК11 
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Р9  знать современные и рациональные типы конструкций 

транспортных сооружений; методы расчета транспортных 

сооружений, фундаментов, опор и пролетных строений; 

методы трассирования и проектирования искусственных 

сооружений 

 УК9, ПК1,ПК2,ПК3,ПК4, 

ПК7 

Р10  быть готовым к  разработке проектно-конструкторской 

документации по созданию и модернизации транспортных 

сооружений и их конструктивных элементов  

УК7, УК8, УК 9, ПСК 1, 

ПСК2, ПСК3, ПСК12 

,ПСК13, 

Р11 уметь  разрабатывать  техническую документацию и 

методические материалы, предложения и мероприятия по 

созданию и модернизации транспортных сооружений и их 

конструктивных элементов 

УК9,УК9,ПК3,ПК4, ПСК 

13,ПСК13, ПСК12 

Р12 владеть методами  проведения   технико-экономического  

анализа,  уметь обосновать принимаемых и  реализуемых 

решений в области проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции транспортных сооружений; 

применять результаты на практике 

ПК1, ПК2, ПК3, ПК8, ПК 

10, ПСК 14, ПСК17, 

Р13 владеть навыками  экономичного  и безопасного 

использования природных ресурсов, энергии и материалов 

при эксплуатации, строительстве и реконструкции 

транспортных сооружений 

ПК4, ПК5, ПК7, ПК17, ПК 

12, ПСК 17, ПСК 18, ПСК 

19, 

Р14 владеть методами организации, планирования строительства, 

выбора машинного оснащения, определения сроков 

производства работ при возведении объектов транспортных 

сооружений 

ПК3, ПК7, ПК19, ПК20, 

ПК21, ПСК 18, 

Р15 быть способным обобщать, анализировать и  воспринимать 

информацию,   постановки цели и выбора путей  для  ее 

достижения; уметь формулировать аргументы и решать 

проблемы в области проектирования, строительства, 

эксплуатации и реконструкции транспортных сооружений; 

осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений 

 ПК14, ПК15, ПК16, ПК17, 

ПК 18, ПСК 20, ПСК 21, 
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5.Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов 

 в разрезе образовательной программы 

  

К
у
р

с 
о
б
у
ч

ен
и

я
  

С
ем

ес
т
р

  

Количество 

изучаемых 

дисциплин 

Количество кредитов 

В
се

г
о
 в

 ч
а
са

х
 

E
C

T
S

 

ОК ВК КВ 
Т

ео
р

. 
о
б
у
ч

ен
и

е 

У
ч

еб
н

а
я

 п
р

а
к

т
и

к
а
 

П
р

о
и

зв
о
д
ст

в
ен

н
а
я

 

(п
р

ед
д
и

п
л

о
м

н
а
я

) 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

И
т

о
г
о
в

а
я

 а
т
т
ес

т
. 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

  

1 1 5 4  28    2 900 30 

2 5 3  27 1   2 900 30 

2 3 3 3 2 28    2 900 30 

4 1 4 2 25  3  2 900 30 

3 5  2 4 30     900 30 

6  4 3 27  3   900 30 

4 7  5 2 30     900 30 

8      18 12  900 30 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚАЗАҚ ҚҰРАМЫС ЖОЛДАРЫ УНИВЕРСИТЕТІ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

6В07313 - Көлік құрылысы 
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білім. Бакалавр деңгейі. 

Ғылыми дәрежесі: Техника және технология бакалавры 
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филиалы» АҚ филиалының директоры 
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Еспанов Т.Ж. 
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6В073 - Сәулет және құрылыс оқыту бағытының білім беру бағдарламасы 

6В07313 – Көлік құрылысы даярлау бағытындағы білім беру бағдарламасы Қазақстан 

Республикасының Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығымен бекітілген жоғары білімнің мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандартына(05.05.2020, №182 өзгертулерімен және толықтыруларымен), 6В07313 – 

Көлік құрылысы білім беру бағдарламасының үлгілік оқу жоспарына сәйкес әзірленді.  

ОП университеттің Ғылыми Кеңесінің 18.10.2021 ж. шешімімен, № 2-2 

хаттамасымен қайта бекітілді. 

 

Әзірлеушілер: 

1. Жалайыров А.Қ., т.ғ.д., профессор. 

2. Қарасай С.Ш., т.ғ.к., доцент. 

3. Иманкулова А.С., магистр., аға оқытушы. 

4. Керімбекова А. TС-18 тобының студенті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

 

МАЗМҰНЫ 

  

1. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты ……………………………………. 4 

 

2. Мамандық бойынша бітірушінің моделі6В07313- Оқу бағдарламасын меңгеру 

нәтижесінде қалыптасқан көлік құрылысы 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

8 

 

3. Модульдік білім беру бағдарламасының картасы …………………………. 

 

11 

 

4. Оқыту нәтижелері мен құзыреттіліктер арасындағы байланыс 

………………………………………………………………… 

 

 

13 

 

5. Білім беру бағдарламасының модульдері аясында игерілген несиелер көлемін 

көрсететін жиынтық кесте ……………………………………… 

 

 

25 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

 

 

 

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ТҰЛҒАСЫ 

 

Жо

қ. 

Өріс атауы Ескерту 

1 Тіркеу нөмірі  

2 Білім беру саласының коды және 

классификациясы 

6В07- Инженерлік, өңдеу және құрылыс 

салалары  

3 Оқыту бағыттарының коды және 

классификациясы 

6В073-Сәулет және құрылыс 

4 Білім беру бағдарламаларының 

тобы 

В074- "Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары 

және азаматтық құрылыс" 

5 Білім беру бағдарламасының 

атауы  

6В07313- Көлік құрылысы 

6 ОП түрі Мәндер (әдепкі – таңдалған мән жоқ): 

Операциялық ОС; 

7 ОП мақсаты 1.- Жан-жақты әлеуметтік-гуманитарлық, 

жаратылыстану, арнайы және бейінді білімдері 

мен қызығушылықтары бар өзін-өзі жетілдіруге 

және кәсіби өсуге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыру. 

2.-Заманауи техникамен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру, кәсіби қызмет саласында ақпараттық 

технологияларды пайдалана білу, экономикалық 

білім мен құқықтық жүйелердің негіздерін 

меңгеру қабілетін қалыптастыру. 

3.- ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

жоспарлауда әртүрлі талаптар (құн, сапа, 

қауіпсіздік және орындау мерзімдері) арасында 

ымыраға келу және темір жолды жобалау, 

жасанды құрылыстарды салу және пайдалану 

саласында оңтайлы шешімдер қабылдау қабілетін 

қалыптастыру. , магистральдар мен көпір 

құрылыстарындағы ғимараттар, жетекші 

мамандардың жетекшілігімен ғылыми-зерттеу 

ұйымдарында жұмыс жүргізу және ойлау 

мәдениетіне ие болу; 

4. - түлектердің техникалық-экономикалық 

негіздемесін жүргізуге дайындығын 

қалыптастыру, темір жолдар мен автомобиль 

жолдарын, көпірлер мен жасанды құрылыстарды 

салу, пайдалану және реконструкциялау, 

құрылыс конструкцияларын, көпірлер мен 

жасанды құрылыстарды есептеуді орындау 

саласында қабылданған және жүзеге асырылатын 

шешімдерді негіздеу. ; нәтижелерін тәжірибеде 

қолдану, өзін-өзі дамытуға және біліктілігі мен 

дағдыларын арттыруға ұмтылу 
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5.- Жобалау, көлік құрылысында табиғи 

ресурстарды, энергия мен материалдарды үнемді 

және қауіпсіз пайдалануға бітірушілердің 

дайындығын қалыптастыруға жәрдемдесу. 

8 ISCED деңгейі 6 

9 NQF деңгейі 6 

10 ORK деңгейі 6 

11 ОП-ның ерекше белгілері  Жоқ 

12 Құзыреттердің тізімі Әмбебап құзыреттілік (УK) түлектің меңгеруі 

керек екендігімен сипатталады: 

ӘҚ1-тарихи процестің заңдылықтарын және 

адамның тарихи процестегі орнын түсіну 

қабілеті, тарихи мұра мен мәдени дәстүрлерге 

құрметпен және ұқыпты қарауға, әлеуметтік және 

мәдени айырмашылықтарды толерантты 

қабылдауға, оларды кәсіби қызметте басшылыққа 

алуға дайын болу 

ӘҚ2- дүниетанымдық, әлеуметтік және жеке 

маңызды философиялық мәселелерді түсіну және 

талдау қабілеті, өзін қалыптастыру процесінде 

Жалпы гуманитарлық ғылымдар саласындағы 

негізгі білімге сүйене білу; гуманитарлық білімді 

өзінің әлеуметтік және кәсіби қызметінде 

қолдана білу. 

ӘҚ3-қазіргі қоғамның жұмыс істеу 

принциптерін, әлеуметтік, саяси механизмдер 

мен қоғамдық қатынастарды реттеушілерді 

түсіну қабілеті, әлеуметтік маңызы бар 

проблемалар мен процестерді талдау 

қабілеті;қоғамдағы тұлғаның дамуындағы 

психологиялық процестерді түсіну қабілеті, алған 

білімдерін өзінің әлеуметтік және кәсіби қызметі 

аясында пайдалана білу. 

ӘҚ4-Қарым-қатынастың әртүрлі жағдайларында 

тиімді қарым-қатынас жасау қабілеті, кәсіби 

сөйлеу және жазу дағдыларын меңгеру қабілеті 

ӘҚ5-Шет тілін сөйлеу деңгейінен төмен емес 

деңгейде біледі. Шетелдік ақпарат көздерін 

пайдалану және интернет-кеңістікте еркін 

бағдарлау қабілеті. 

ӘҚ 6-Толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін дене тәрбиесі мен 

денсаулықты нығайту әдістерін дербес, 

әдістемелік тұрғыдан дұрыс пайдалану, дене 

шынықтырудың тиісті деңгейіне қол жеткізуге 

дайындық құралдарына ие болу. 

ӘҚ  7-жалпы және жекелеген кәсіби салалар 

бойынша ақпарат көздерінің қазіргі заманғы 

жүйесінде бағдарлану қабілеті, ақпаратты 

алудың, өңдеуді сақтаудың негізгі әдістерін, 
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тәсілдері мен құралдарын білу және меңгеру 

қабілеті, әртүрлі бағдарламалық құралдарды, 

дерекқорларды пайдалану, интернетте жұмыс 

істеу және оның ресурстарын пайдалану, іздеу 

жүйелерін пайдалану, ғаламдық компьютерлік 

желілердегі ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті. 

ӘҚ 8-техниканың әр түрлі салаларында заманауи 

физикалық принциптерді қолдану, стандартты 

жағдайларда негізгі физикалық заңдар мен 

принциптерді қолдану қабілеті 

ӘҚ  9-деректерді құрылымдау, жағдайдың 

математикалық моделін құру, талдау және 

түрлендіру, кәсіби қызметте жаратылыстану 

білімдерін қолдану қабілеті 

ӘҚ 10 –құқықтық қатынастарға бағдарлану 

қабілеті, өзінің кәсіби қызметінде нормативтік-

құқықтық құжаттарды пайдалана білу, сыбайлас 

жемқорлық қызметінің мемлекет пен қоғам үшін 

қауіптілігін ұғыну 

ӘҚ  11-кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін 

БиоСфера жұмысының негізгі заңдылықтары мен 

табиғатты ұтымды пайдалану принциптері 

туралы білімді пайдалану мүмкіндігі. 

Кәсіби құзыреттер 

КҚ1-Математикалық талдау және модельдеу, 

теориялық және эксперименттік зерттеу әдістерін 

қолдануға қабілетті 

КҚ2-Әлемнің заманауи физикалық бейнесі және 

Ғаламның эволюциясы, кеңістік-уақыт 

заңдылықтары, қоршаған әлем мен табиғат 

құбылыстарын түсіну үшін заттардың құрылымы 

туралы білімді қолдана алады 

КҚ3-Заманауи білім беру және ақпараттық 

технологияларды пайдалана отырып, жаңа 

математикалық және жаратылыстану-ғылыми 

білім алуға қабілетті 

КҚ4-Қазіргі заманғы ақпараттық қоғамның 

дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын 

түсінуге, осы процесте туындайтын қауіптер мен 

қауіптерді түсінуге, ақпараттық қауіпсіздіктің, 

оның ішінде мемлекеттік құпия мен 

коммерциялық мүдделерді қорғаудың негізгі 

талаптарын сақтауға қабілетті 

КҚ5-ақпаратты алудың, сақтаудың және өңдеудің 

негізгі әдістерін, тәсілдері мен құралдарын, 

ақпаратты басқару құралы ретінде компьютермен 

жұмыс істеу дағдыларының болуын; деректер 

базасын басқарудың автоматтандырылған 

жүйелерін меңгерген 

КҚ6-Кәсіби қызмет міндеттерін шешу үшін 

БиоСфера жұмысының негізгі заңдылықтары мен 
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табиғатты ұтымды пайдалану принциптері 

туралы білімді қолдануға қабілетті 

КҚ7-Қатты денелердің статикасы мен 

динамикасы, қатты және сұйық денелердің 

күштер жүйелері, кернеулері мен 

деформациялары туралы заңдарды білу негізінде 

құрылыстар мен конструкциялардың беріктігін 

есептеу және бағалау әдістерін қолдануға 

қабілетті 

КҚ8-Өндірістік персонал мен халықтың тіршілік 

әрекетінің қауіпсіздігін ұйымдастырудың, 

оларды авариялардың, апаттардың, дүлей 

зілзалалардың ықтимал салдарларынан 

қорғаудың негізгі әдістеріне ие 

КҚ9-Метрология, стандарттау және 

сертификаттау әдістері туралы білім негізінде 

өлшеу экспериментін жүргізу және оның 

нәтижелерін бағалау дағдыларын пайдалануға 

қабілетті 

КҚ10-Жобалау-конструкторлық және 

технологиялық құжаттаманы әзірлеу үшін 

заманауи бағдарламалық құралдарды қолдануға 

қабілетті 

КҚ11-Технологиялық процестерді, 

технологиялық жабдықтарды және 

технологиялық жарақтарды, Автоматтандыру 

және механикаландыру құралдарын әзірлеу және 

енгізу үшін Электротехника және электроника 

саласындағы білімді қолдануға қабілетті 

КҚ12-жобаланатын объектілер үшін 

материалдарды таңдау тәсілдері мен қасиеттерін 

бағалау әдістері бар 

КҚ13-жобаланатын объектілер үшін 

материалдарды таңдау тәсілдері мен қасиеттерін 

бағалау әдістері бар 

КҚ14-көлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді 

жоспарлау мен іске асырудың негізгі әдістеріне, 

тәсілдері мен құралдарына ие 

КҚ15-Құрылыс ғылымы саласындағы соңғы 

жетістіктерді пайдалана отырып, темір жолды 

салудың, реконструкциялаудың, күрделі 

жөндеудің және пайдаланудың, сондай-ақ оларға 

қызмет көрсетудің технологиялық процестерінің 

жобалары мен схемаларын әзірлеуге қабілетті 

КҚ16-Құрылыс объектісінде пайдаланылатын 

материалдар мен конструкциялардың сапасын 

бақылауды жүзеге асыруға қабілетті 

КҚ17-Темір жолды ағымдағы ұстау шеңберінде 

технологиялық процестердің барысын және 

құрылыс және жөндеу жұмыстарының сапасын 

жоспарлауға, жүргізуге және бақылауға қабілетті. 
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КҚ18-Көлік құрылысы объектілерін салу 

бойынша құрылыс жұмыстарының қоршаған 

ортаға әсерін бағалауға және көлік объектісі 

құрылысы ауданында экологиялық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ететін іс-шараларды әзірлеуге 

қабілетті 

КҚ19-Көлік жолдары мен құрылыстарын салу, 

пайдалану, оларға техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу кезінде қауіпсіздік техникасы, 

өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі 

қағидаларын және еңбекті қорғау нормаларын 

сақтау жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге және 

жүзеге асыруға қабілетті 

КҚ20-Жолды күтіп ұстау және пайдалану 

ережелері бойынша әдістемелік және 

нормативтік құжаттаманы әзірлеуге қабілетті 

КҚ21-Инженерлік-технологиялық шешімдерді 

негіздеуге қабілетті 

Кәсіби-мамандандырылған құзыреттер 

КМҚ1-жұмыс жүргізу жобасында қабылданған 

технологиялық схемаға сәйкес пайдаланылатын 

көпір құрылыстарын жаңадан салу және 

реконструкциялау немесе күрделі жөндеу 

жөніндегі жұмыстардың орындалуын 

ұйымдастыру қабілеті 

КМҚ2- көпір өткелінің жай-күйін және оны 

күтіп-ұстау сапасын бағалау, пайдаланылатын 

көпір құрылысын ағымдағы жөндеу бойынша 

жұмыстарды тұрақты техникалық қадағалауды 

және жүргізуді ұйымдастыру қабілеті 

  КМҚ3-пайдаланылатын көпір құрылыстарының 

жүк көтергіштігі мен сенімділігін анықтау және 

оларды одан әрі пайдалану үшін күшейту 

бойынша есептерді орындау қабілеті 

КМҚ4-топографиялық, инженерлік-геологиялық, 

инженерлік-гидрологиялық жағдайларды ескере 

отырып, экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз 

ете отырып, көпір өткелінің жоспары мен 

бейінінің жобаларын орындау қабілеті 

КМҚ5-әртүрлі деңгейдегі көлік 

жолайырықтарын, жол өткізгіштерді, су өткізу 

құбырларын және тау жолдарындағы арнайы 

құрылыстарды жобалау, салу және пайдалану 

әдістерін пайдалану қабілеті 

КМҚ6-көпір конструкцияларының және көпір 

өткелінің басқа да инженерлік құрылыстарының 

көтергіш элементтерін есептеу қабілеті 

КМҚ7-көпір құрылысын салудың экономикалық 

тиімді әдісін ұтымды таңдау және құрылыс 

орнының инженерлік-геологиялық, инженерлік-

гидрологиялық және экологиялық жағдайларына 
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сүйене отырып, 12 құрылыс пен жұмыс өндірісін 

ұйымдастыру жобаларын әзірлеу мүмкіндігі 

КМҚ8-өндірістік ұжымдардың жұмысын 

ұйымдастыру, Өндіріс пен еңбекті ұйымдастыру 

саласында басқарушылық шешімдер қабылдау, 

персоналдың біліктілігін арттыру бойынша кадр 

жұмысын ұйымдастыру қабілеті 

КМҚ9-негізгі өндірістік ресурстарды және 

өндірістің техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерін бағалау әдістерін пайдалану 

қабілеті 

КМҚ10-көлік құрылыстарын салу, күрделі 

жөндеу, қайта жаңарту және пайдалану 

жобаларының техникалық-экономикалық 

тиімділігін бағалау қабілеті 

КМҚ11-технологиялық жабдықты 

орналастыруды, жұмыс орындарын, алаңдарды 

техникалық жарақтандыруды және 

ұйымдастыруды жоспарлау, қолданыстағы 

әдістемелер мен нормативтер бойынша өндірістік 

қуаттарды есептеуді және жабдықтарды жүктеуді 

орындау қабілеті 

КМҚ12-кейіннен Тапсырыс берушіге беру үшін 

объектіні салу бойынша техникалық, 

басқарушылық және есептік құжаттаманы әзірлеу 

және жүргізу қабілеті 

КМҚ13-әзірленетін жобалардың техникалық 

құжаттамасының стандарттарға, техникалық 

шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға 

сәйкестігін бақылау қабілеті 

КМҚ14-әзірленетін жобалардың техникалық 

құжаттамасының стандарттарға, техникалық 

шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға 

сәйкестігін бақылау қабілеті 

КМҚ15-ғылыми-зерттеу қызметі: - зерттеу 

міндеттерін қоюды жүзеге асыру, эксперименттік 

жұмыс әдістерін таңдау, ғылыми зерттеулердің 

нәтижелерін талдау және олардың негізінде 

түпкілікті қорытынды жасау қабілеті 

КМҚ16-көлік құрылыстарының 

конструкцияларына теориялық және 

эксперименттік зерттеулерді жоспарлау және 

жүргізу қабілеті 

КМҚ17-кәсіптік қызмет объектілерін салу, 

реконструкциялау, пайдалану және қалпына 

келтіру кезінде олардың техникалық жай-күйіне 

мониторинг жүргізу қабілеті 

КМҚ18-көлік құрылыстарын салу, пайдалану, 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу кезінде 

қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, өрт 

қауіпсіздігі қағидаларын және еңбекті қорғау 
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нормаларын сақтау жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеу және жүзеге асыру қабілеті 

КМҚ19-қолда бар күштер мен құралдардың сапа, 

уақыт шығыны, еңбек сыйымдылығы, құны мен 

жүзеге асырылуы өлшемдері бойынша 

қабылданатын инженерлік-технологиялық 

шешімдерді негіздеу қабілеті 

КМҚ20-жаңа құрылыс технологияларын 

пайдалана отырып, көлік құрылыстарын салудың, 

реконструкциялаудың, жөндеудің және 

пайдаланудың, сондай-ақ оларға қызмет 

көрсетудің технологиялық процестерінің 

жобалары мен схемаларын әзірлеу қабілеті 

КМҚ21-заманауи математикалық қамтамасыз 

етуді қолдана отырып, көлік құрылымдарының 

статикалық және динамикалық есептеулерін 

орындау мүмкіндігі 

13 Оқу формасы Күндізгі  

14 Оқыту тілі қазақ, орыс 

15 Несие көлемі 240 

16 Ғылыми дәреже берілді 6В07313–«Көлік құрылысы» 

білім  беру бағдарламасы бойынша  техника  

және технология бакалавры 

17 Кадрларды даярлау бағыты 

бойынша лицензияға қосымшаның 

болуы 

№ KZ58LAA0000497729.05.2015ж. 

18 ОП  аккредитациясының болуы Бар 

 Аккредиттеу органының атауы Білім беру сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз 

Қазақстандық агенттігі(НКАОКО) 

 Аккредитацияның қолданылу 

мерзімі  

29.03.21 бастап 28.03.2026 дейін 5 жыл 
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2 Түлек моделі 

№ Өріс атауы  Ескерту  

1. Білім беру бағдарламасының 

атауы 

6В07313 -Көлік құрылысы» 

2. Ғылыми дәреже берілді Білім беру бағдарламасы үшін инженерия және 

технология бакалавры 6В07313Көлік құрылысы 

3. 

 

Дублин дескрипторлары 

арқылы оқу нәтижелері 

1.Сала бойынша білімі мен түсінігін көрсету Көлік 

құрылысы зерттелетін саладағы озық білімге 

негізделген; 

2.білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, 

дәлелдер құрастыру және саладағы мәселелерді 

шешу көлік құрылысы; 

3. әлеуметтік, этикалық және ғылыми пікірлерді 

ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін 

ақпаратты жинау және түсіндіру; 

4. теориялық және практикалық білімдерін 

саладағы оқу, практикалық және кәсіби 

мәселелерді шешу үшін қолдану көлік құрылысы; 

5. салада өз бетімен әрі қарай білім алу үшін 

қажетті оқу дағдылары көлік құрылысы; 

6. Ғылыми зерттеу және академиялық жазу 

әдістерін білу және оларды салада қолдану көлік 

құрылысы; 

7. фактілер, құбылыстар, теориялар және олардың 

арасындағы күрделі тәуелділіктер туралы білім 

мен түсінікті осы салада қолдану көлік құрылысы; 

8. академиялық адалдық принциптері мен 

мәдениетінің маңыздылығын түсіну. 

4. Оқыту нәтижелері ОК 1 - ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдана білу; 

ОК 2 - Физика-физикалық заңдылықтар әлемде 

қолданылатын инженерге қажетті физикалық білім 

ядросы 

ОК 3 құқықтық білім негіздерін өмірдің түрлі 

салаларында пайдалану қабілеті 

ОК 4 - ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді 

жоспарлау кезінде әр түрлі талаптар (құны, сапасы, 

қауіпсіздігі және орындау мерзімі) арасында 

ымыраға келу және темір жолдарды жобалау, 

жасанды құрылыстарды, автомобиль жолдары мен 

көпір құрылымдарын салу және пайдалану 

саласында оңтайлы шешімдер қабылдау, жетекші 

мамандардың басшылығымен ғылыми-зерттеу 

ұйымдарында жұмыс жүргізу және ойлау 

мәдениетін меңгеру қабілетін қалыптастыру; 

ОК 5 – есептеу-жобалау жұмыстарын орындау, 

жобалау-конструкторлық және техникалық 

құжаттаманы, әдістемелік материалдарды, темір 

және автомобиль жолдарын, көпір және тоннель 

конструкцияларын құру және жаңғырту бойынша 
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ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу; 

ОК 6 - бітірушілердің техникалық-экономикалық 

талдау жүргізуге дайындығын қалыптастыру, темір 

және автомобиль жолдарын, Көпірлер мен 

жасанды құрылыстарды салу, пайдалану және 

қайта жаңарту саласында қабылданатын және іске 

асырылатын шешімдерді негіздеу, құрылыс 

конструкцияларының, Көпірлер мен жасанды 

құрылыстардың есебін орындау; нәтижелерді 

практикада қолдану, өзін-өзі дамытуға және өзінің 

біліктілігі мен шеберлігін арттыруға ұмтылу; 

ОК 7 – бітірушілерді темір және автомобиль 

жолдарын, автомобиль жолдарындағы 

ғимараттарды, Көпірлер мен жасанды 

құрылыстарды пайдалану және жөндеу кезінде 

табиғи ресурстарды, энергия мен материалдарды 

үнемді және қауіпсіз пайдалануға, сондай-ақ 

Көпірлер мен тоннельдерді салу және қайта 

жаңартуға техникалық тапсырмаларды әзірлеуге 

қатысуға білу 

ОК 8 - ақпаратты жалпылауға, талдауға және 

қабылдауға қабілетті болу, мақсатқа жету және 

оған жету жолдарын таңдау; көлік құрылыстарын 

жобалау, салу, пайдалану және қайта құру 

саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді 

тұжырымдай білу; Әлеуметтік, этикалық және 

ғылыми зерттеулерді ескере отырып, пікірлерді 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру  

ОК 9 - көлік құрылыстарының заманауи және 

тиімді түрлерін білу; көлік құрылыстарының, 

Іргетастардың, тіректер мен аралық 

құрылыстардың есептеу әдістерін; жасанды 

құрылыстарды трассалау және жобалау әдістерін 

білу  

ОК 10 – көлік құрылыстары мен олардың 

құрылымдық элементтерін құру және жаңғырту 

бойынша жобалау-конструкторлық құжаттаманы 

әзірлеуге дайын болу  

ОК 11 - көлік құрылыстары конструкцияларының 

қазіргі заманғы және ұтымды түрлерін; көлік 

құрылыстарын, іргетастарды, тіректерді және 

аралық құрылыстарды есептеу әдістерін; жасанды 

құрылыстарды трассалау және жобалау әдістерін 

білу 

ОК 12- көлік құрылыстары мен олардың 

конструктивтік элементтерін жасау және жаңғырту 

жөніндегі жобалау-конструкторлық құжаттаманы 

әзірлеуге дайын болу 

ОК 13- көлік құрылыстары мен олардың 

конструктивтік элементтерін жасау және жаңғырту 
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бойынша техникалық құжаттамалар мен 

әдістемелік материалдарды, ұсыныстар мен іс-

шараларды әзірлей білу 

ОК 14-техникалық-экономикалық талдау жүргізу 

әдістерін меңгеру, көлік құрылыстарын жобалау, 

салу, пайдалану және реконструкциялау саласында 

қабылданатын және іске асырылатын шешімдерді 

негіздей білу; нәтижелерді практикада қолдану 

ОК 15- көлік құрылыстарын пайдалану, салу және 

қайта жаңарту кезінде табиғи ресурстарды, энергия 

мен материалдарды үнемді және қауіпсіз 

пайдалану дағдыларын меңгеру 

5. Кәсіби қызмет саласы Темір жол көлігі кәсіби қызмет саласы: темір 

жолды жобалау, салу, техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу 

6. Кәсіби қызметтің объектілері Темір жол көлігі саласындағы жергілікті атқарушы 

билік органдары және олардың өңірлік 

құрылымдары; 

- өнеркәсіптік кәсіпорындардың темір 

жолдарының, метрополитендер мен кірме 

жолдардың магистральдық желісінің темір 

жолдарын жобалау, салу, оларға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу саласындағы көлік 

саласының ұйымдары мен кәсіпорындары; 

- көлік-коммуникация кешенінің объектілері үшін 

құрылыс материалдары мен конструкцияларын 

дайындау саласындағы ұйымдар мен кәсіпорындар 

; 

7. Кәсіби қызметтің пәні - Өндірістік-басқару қызметі: 

көлік ғимараттары мен құрылыстарын, құрылыс 

индустриясы кәсіпорындарын тұрғызу, 

реконструкциялау бойынша құрылыс-монтаждау 

жұмыстарын жүзеге асыратын ұжымдарды 

басқару. 

- Жобалау-конструкторлық қызмет: 

Көлік құрылысы объектілерінің ғимараттары мен 

құрылыстарын салу және реконструкциялау 

бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы және 

конструкторлық жұмысты орындау. 

- Ұйымдастыру-технологиялық қызмет: 

құрылыс, муниципалды ұйымдар мен 

кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыру. 

8. Кәсіби қызмет - өндірістік және басқару қызметі: 

көлік, құрылыс индустриясы кәсіпорындарының 

ғимараттары мен құрылыстарын салу, 

реконструкциялау бойынша құрылыс-монтаж 

жұмыстарын жүргізетін бригадаларды басқаруға. 

- жобалау және инженерлік қызмет: 

көліктік құрылыс объектілерінің ғимараттары мен 

құрылыстарын салу және реконструкциялау 
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бойынша жобалық-сметалық құжаттамаларды 

және жобалау жұмыстарын жүргізу. 

- ұйымдастырушылық-технологиялық қызмет: 

құрылыс, коммуналдық ұйымдар мен 

кәсіпорындардың жұмысын ұйымдастыру. 

 

9. Кәсіби қызметтің функциялары Түлектердің кәсіби қызметінің негізгі 

функциялары: Инженерлік жүйелер мен көлік 

құрылысы объектілерін дайындау және жүзеге 

асыру процесін, сондай-ақ жобалау-іздестіру 

жұмыстарын ұйымдастыру және басқару, көлік-

коммуникация кешені объектілері үшін құрылыс 

материалдары мен конструкцияларын дайындауды 

ұйымдастыру; теміржолды жобалауды, салуды, 

техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді 

ұйымдастыру; теміржол конструкцияларының 

сенімділігін есептеудің үлгілік әдістерін пайдалану 

болып табылады. 

10. Кәсіби қызметтің бағыттары Орта,орта біліменен кейінгі, орта кәсіптік, жоғары 

білім. 



 
 

112 
 

   3. Модульдік білім беру бағдарламасының картасы  

Моду

ль 

коды 

және 
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Пәннің коды 

және атауы 

Ц
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Қалыптасқан құзыреттіліктер 
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KZKT 1101 

Казіргі  

заманғы  

Қазақстан  

тарихы   

 

ЖББ

П/М

К 

 

 

Емт

ихан 

 

1 

 

5 

Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Философия Білу: әлемдік және еуразиялық тарихи процесс 

контекстіндегі мемлекеттіліктің қалыптасу 

кезеңдері мен тарихи негіздері; қазақстандық 

бірегейлік пен патриотизмді қалыптастырудағы 

тарихи білімнің іргелі рөлі 

Істей білу: тарихи өткеннің құбылыстары мен 

оқиғаларын сыни тұрғыдан талдау арқылы адамзат 

қоғамының дүниежүзілік-тарихи дамуының жалпы 

парадигмасымен байланыстыру; тарихи өткенді 

және дәлелді ақпаратты талдау негізінде заманауи 

проблемаларды шешудің ықтимал жолдарын 

ұсыну; қазіргі қазақстандық даму моделінің 

ерекшеліктері мен маңызын талдау; қазіргі 

қоғамның өзара түсіністік, толеранттылық және 

демократиялық құндылықтарының басымдықтары 

бойынша өзіндік азаматтық ұстанымын 

қалыптастыру 

Дағдыларға ие болыңыз: Қазақстанның жаңа 

тарихындағы оқиғалардың себептері мен салдарын 

тарихи сипаттау және талдау; мәдениетаралық 

диалогтың практикалық әлеуетін анықтау және 

рухани мұраға құрметпен қарау 

Құзырлы болыңыз: Қазақстанның жаңа тарихы 



 
 

113 
 

бойынша білімі мен түсінігін көрсете білуде; білімі 

мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану, 

Қазақстанның жаңа тарихы мәселелері бойынша 

дәлелдер құрастыру және мәселелерді шешу 

 

Fil 2102 

Философия 

ЖББ

П/М

К 

 

Емт

ихан 

4 5 Мәдениетт

ану, 

Қазақстанн

ың жаңа 

тарихы 

Ғылым тарихы және 

философиясы 

(магистратура) 

Білу:философияның пәні, қызметтері, негізгі 

бөлімдері мен бағыттары; қазіргі отандық және 

әлемдік философияның өзекті мәселелері; 

Істей білу: әртүрлі әлеуметтік тенденцияларды, 

фактілер мен құбылыстарды бағалау және талдау 

үшін философияның ережелері мен 

категорияларын пайдалану;  

Дағдыларға ие болыңыз: алған білімдерін 

өмірлік жағдайларда және қоғамдық 

құбылыстарды талдауда қолдану;  

Құзырлы болыңыз: философиядағы негізгі 

философиялық мәселелер мен бағыттарда, қазіргі 

заманның философиялық мәселелерін зерттеудегі 

негізгі әдістер мен тәсілдерде. 
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ShT  1103 

Шетел тілі 

ЖББ

П/М

К 

 

Емт

ихан 

1,2

,3 

10 Шет тілі 

(мектеп 

курсы) 

Шетел тілі (кәсіби) 

магистратурасы 

Білу: Тілдердің жалпы еуропалық анықтамалық 

жүйесіне сәйкес қол жеткізілген деңгей шегінде 

сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде 

коммуникативті ниеттерді жүзеге асыру үшін 

қажетті көлемде жалпы және кәсіби сипаттағы шет 

тілінің лексикалық-грамматикалық минимумы;  

Істей білу: кәсіби қызметте және басқа мәдениет 

өкілдерімен тұлғааралық қарым-қатынас 

барысында өзінің білімін, қабілеттерін, 

дағдыларын және практикалық тәжірибесін жүзеге 

асыру; 

Дағдыларға ие болыңыз: Шет тілін меңгеру 

деңгейлерінің жалпы еуропалық анықтамалық 

шеңберінің стандарттары шеңберінде 

дескрипторларда көрсетілген қол жеткізілген 

деңгейге сәйкес ауызша және жазбаша шет тілінде 

сөйлеу. 

Құзыретті болу: шет тілінің фонетикалық, 

лексикалық және грамматикалық жүйесінде. 

K (O) T 1104 

Қазақ (орыс) 

тілі 

ЖББ

П/М

К 

 

Емт

ихан 

1,2 10 Қазақ 

(орыс) тілі 

(мектеп 

курсы) 

Негізгі пәндер Білу:кәсіби сөйлеу әрекетін жүзеге асыру үшін 

коммуникативті минимум; айтылымдарды, арнайы 

мәтіннің әртүрлі түрлерін құруға қажетті 

грамматикалық минимум; кәсіби сөйлеуде 

қолданылатын негізгі синтаксистік құрылымдар; 

терминжасамның негізгі әдістері; негізгі аударма 

әдістері; мамандыққа қатысты жалпы техникалық 

және мазмұндық, құрылымдық-коммуникативтік 

құрылым. 
Істей білу:ауызекі, тұрмыстық, ресми-іскерлік 
(ресми), кәсіби сипаттағы ауызша сөйлеуді 
түсіну; оқу, техникалық әдебиеттерден, 
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іскерлік құжаттардан ақпарат алу; ғылыми 
мәтінді өңдеу, оның негізінде жоспар, 
тезистер, конспект, реферат, аннотация жасау. 
Дағдыларға ие болыңыз: коммуникативті, 

лингвомәдени және әлеуметтік-мәдени; мәтіннен 

қажетті ақпаратты алу, оқу және кәсіби қарым-

қатынаста сипаттау және түсіндіру; ғылыми 

мәтіндегі ақпараттың әр түрін білдірудің тілдік 

формалары туралы білімді оқу және кәсіптік 

мәселелерді шешу үшін пайдалану. 

Құзырлы болыңыз: қосымша ғылыми мәтіндерді 

шығаруда: аннотациялар, рефераттар, 

конспектілер, рефераттар, баяндамалар; кәсіби 

қызметтің негізі ретінде ғылыми-техникалық 

ақпаратты өз бетінше іздеуде; мамандық 

шеңберінде белгілі бір тақырып бойынша кәсіби 

сипаттағы ақпаратпен алмасу кезінде. 
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Мad1108 

Мәдениеттану  

 

 

ЖББ

П/М

К 

 

Емт

ихан 

 

1 

 

2 

 

Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Философия Білу:жаһандық мәдени-тарихи процестің 

мазмұнын, оның кезеңдерін және негізгі 

концептуалды тәсілдерін; психология ғылымының 

теориялық негіздері мен концептуалды аппараты; 

негізгі психологиялық көзқарастардың негізгі 

принциптері мен әртүрлілігі; тұлғалық және кәсіби 

өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту жолдары; 

тұлғааралық қарым-қатынастарды құру тәсілдері. 

Істей білу:кәсіптік қызметінде жалпы мәдени-

адамгершілік-этикалық мұраны пайдалану. 

Мәдениеттің адам өміріндегі орнын бағалау; 

курсты меңгеру барысында алған теориялық және 

практикалық білімдерін адамдардың өмірі мен іс-

әрекетінің психологиялық құрамдас бөлігін талдау 

және кәсіби іс-әрекет пен өзін-өзі дамыту 

мәселелерін шешу үшін пайдалану. 

Дағдыларға ие болыңыз: негізгі жалпы 

гуманитарлық категориялар, әлеуметтік-мәдени 

процестерді талдау әдістемесі, мәдени 

құндылықтарды құрметтеу және әлеуметтік-

мәдени ашықтық дағдылары;  

Құзырлы болыңыз: жалпы мәдени 

құзіреттіліктерді қалыптастыруда: қоғамда 

қабылданған моральдық-құқықтық нормаларды 

ескере отырып, қоғамдық өмірдің әртүрлі 

салаларында өз қызметін жүзеге асыруға 

қабілеттілігі мен дайындығы. 

Psy 1109 

Психология 

ЖББ

П/М

К 

 

Емт

ихан 

1 2 Адамжәнеқ

оғам, өзін-

өзітану 

(мектепкур

Басқару психологиясы 

(Магистратура курсы) 

Білу: психологияның негізгі даму кезеңдерін және 

оның маңызды салаларын; психикалық 

құбылыстардың, процестер мен күйлердің негізгі 

заңдылықтарын; психикалық функцияларды 
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сы) зерттеудің негізгі әдістерін; сана функциялары, 

өзіндік сананың құрылымы, эмоционалдық және 

ерікті процестер психологиясының негіздері; 

тұлғаның психологиялық құрылымы; темперамент 

түрлері, мінез типтері, тұлға акцентуацияларының 

түрлері; тұлғааралық қатынастардың 

ерекшеліктері, деңгейлері, қарым-қатынас 

құралдары мен түрлері. 

Істей білу: қоғамдағы және медициналық ортадағы 

қарым-қатынастағы психологиялық жағдай мен 

мінез-құлықты, тұлғаның ерекшеліктерін бағалау; 

адам өмірінің әртүрлі салаларындағы 

психологиялық құбылыстарды талдау; 

интроспекция және өзін-өзі бағалауды жүргізу. 

Дағдыларға ие болыңыз: топтағы тиімді қарым-

қатынас, жанжалсыз қарым-қатынас құру 

командасы. 

 

Saya 1107 

Саясаттану  

ЖББ

П/М

К 

 

Емт

ихан 

2 2 Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Философия  Білу:саясаттың мәні, мүмкіндіктері, шекаралары, 

перспективалары және негізгі түрлері; саяси 

биліктің мәні, жүйесі, қайнар көздері мен 

функциялары; саяси процестердің мәні және 

олардағы саяси партиялар мен қоғамдық 

қозғалыстардың рөлі. 

Істей білу:Нақты саяси процестерді сауатты 

талдай білу; саясаттану білімін жүйелеу және 

тереңдету мақсатында дереккөздер мен 

әдебиеттермен өз бетінше жұмыс жасау. 

Дағдыларға ие болыңыз: саяси талдау және 

елдегі және әлемдегі саяси әлеуметтік 

жағдайларды болжау;қазіргі саяси процестердің 

даму болашағын бағалау. 
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Құзырлы болыңыз: қоғамның құрылымы мен 

дамуы туралы жүйеленген білім алуда. 

Ale 1106 

Әлеуметтану 

ЖББ

П/М

К 

 

Емт

ихан 

2 2 Қазақстан 

тарихы 

(мектеп 

курсы) 

Философия, 

экономика 

Кәсіпкерлік 

Білу: әлеуметтанудың пәні, құрылымы мен 

функциялары, оқытылатын пәннің негізгі 

заңдылықтары мен категориялары; әлеуметтік 

процестердің сипаты, әлеуметтік қауымдастықтар 

мен топтардың нақты мүдделерінің пайда болуы; 

әлеуметтік әрекет пен әлеуметтік өзара 

әрекеттестік субъектісі ретінде жеке тұлғаның 

әлеуметтік құрылымы; қоғамдық қатынастардың 

ұдайы өндірісін қамтамасыз ететін негізгі 

әлеуметтік институттар; әлеуметтік ұйымдардың 

түрлері мен құрылымы, оларды басқару механизмі. 

Істей білу: қоғамда болып жатқан әлеуметтік 

құбылыстарға талдау және баға беру 

Дағдыларға ие болыңыз:әлеуметтік (әлеуметтік) 

жағдайларды социологиялық талдау және болжау; 

әлеуметтануда нақты әлеуметтанулық зерттеуді 

толық дайындауға және ұйымдастыруға мүмкіндік 

беретін білімді меңгеру және қолдану 

Құзырлы болыңыз: қоғамның құрылымы мен 

дамуы туралы жүйеленген білім алуда. 
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  DSh 1110 

Дене 

шынықтыру 

ЖББ

П/М

К 

Емт

ихан 

1,2

,3,

4 

8 Дене 

шынықтыр

у (мектеп 

Қорытынды біліктілік 

жұмысы 

Білу:дене шынықтырудың әлеуметтік 

функциялары; дене тәрбиесі жүйелері; денсаулық 

сақтауды басқарудың гигиеналық негіздері; 
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  курсы) кәсіптік аурулардың алдын алу; 

Істей білу:арнайы кәсіптік өнімділікті, 

денсаулықты сақтау және кәсіптік аурулардың 

алдын алу үшін дене шынықтыру құралдары мен 

әдістерін пайдалануға; физикалық және 

функционалдық дайындықты жоспарлау, бақылау 

және басқару; 

Дағдыларға ие болыңыз:дене жаттығуларын 

көрсету, орындау, дененің функционалдық 

мүмкіндіктеріне жүктемелердің сәйкестігін 

бағалау; дене дайындығын басқару; 

Құзырлы болыңыз: «Дене дайындығына 

Президенттік тестілерді» орындауда; қолданбалы 

спорт түрлерінен жарыстарды өткізу тактикасы 

мен ережелерін жүзеге асыру. 

 

 

AKT 1105 

Ақпараттық 

және 

коммуникаци

ялық 

технологияла

р (ағылшын 

тілінде)                 

ЖББ

П/М

К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емт

ихан 

2 5 Информати

ка (мектеп 

бағдарлама

сы) 

Ағылшын 

тілі 

(мектеп 

бағдарлама

сы) 

Қорытынды біліктілік 

жұмысы 

Білу:компьютерлік желілерді құрудың 

технологиялары мен принциптері; есептеуіш 

техниканың аппараттық және бағдарламалық 

құралдарының жұмыс істеу және өзара әрекеттесу 

принциптерін; Microsoft Windows ОЖ желіде 

жұмыс істеу үшін қалай конфигурациялауға 

болады; желілік қолданбалы бағдарламалар. 

Істей білу:компьютерлік жүйелерді кәсіби түрде 

пайдалану; дербес компьютерлерді желілерге қосу 

және оларда жұмыс істеу; Web-беттер мен веб-

сайттарды жасау және жобалау. 

Дағдыларға ие болыңыз:желілік қосымшалармен 

жұмыс істеу; компьютерлік желілердің әдістері 

мен технологияларының дамуының негізгі 

тенденцияларымен; байланыс арналары бойынша 

деректерді беру механизмдерімен. 



 
 

120 
 

 

 

 

 

Құзырлы болыңыз: веб-сайттар мен веб-беттерді 

құруға арналған қолданбалы бағдарламалық 

жасақтамада; ықтимал LAN ресурстарымен; 

интернет қызметімен. 
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KSZhKMN 

1111 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы 

мәдениет 

негіздері          

ЖББ

П/ТП 

 

Емт

ихан 

1 

 

5 

 

Қазақстант

арихы, 

құқықнегіз

дері 

(мектепкур

сы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Философия 

 

Білу:құқық негіздерін, Қазақстан Республикасы 

Конституциясының негізгі ережелерін; 

Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі 

ережелері; сыбайлас жемқорлықтың мәні және 

оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылықтар үшін моральдық, этикалық 

және құқықтық жауапкершілік шарасы; 

қолданыстағы заңнама, оның ішінде сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы; 

Істей білу:оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық 

реттеу саласы тұрғысынан талдау және қажетті 

нормативтік актілерге сілтеме жасай білу; 

қолданыстағы заңнаманы шарлау; өз құқықтары 

мен мүдделерін қорғау үшін заңды пайдалану; 

адамгершілік-құқықтық мәдениет деңгейін көтеру 

бойынша жұмыс; сыбайлас жемқорлықтың алдын 

алудың рухани-адамгершілік тетіктерін пайдалану. 

Дағдыларға ие болыңыз:құқықтық мәселелер 

бойынша, қазіргі кезеңдегі нормаларды қолдану 
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бойынша талқылаулар жүргізу; әртүрлі 

құжаттарды құқықтық талдау; мүдделер 

қақтығысы жағдайларын және моральдық 

таңдауды талдау қабілеті; сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы мәдениетті арттыру; мүдделер қақтығысы 

жағдайындағы әрекеттер; 

Құзырлы болыңыз: құқықтық мәселелер 

бойынша талқылаулар жүргізуде және құқықтық 

нормаларды тәжірибеде қолдануда; сыбайлас 

жемқорлықтың себептері мен шығу тегі мәселелері 

бойынша; сыбайлас жемқорлықтың табиғаты мен 

факторлары, оның әртүрлі көріністері туралы... 

EKKIKD 1111 

Экономика 

және 

кәсіпкерлік, 

көшбасшылы

қ және 

инновацияны 

қабылдау 

дағдылары   

ЖББ

П/ТП 

 

Емт

ихан 

1 5 Саясаттану  Кәсіпкерлік 

экономика, 

Білу:экономикалық процестердің даму 

заңдылықтары; экономикалық ойдың ұзақ 

эволюциясы кезінде жасалған негізгі ұғымдар; 

нарықтық механизмнің қызмет ету принциптерін, 

өзін-өзі реттеуді және экономикаға мемлекеттің 

ықпалын; кәсіпкерлік идеяларды қалыптастыру 

әдістері; кәсіпкерлік қызметтің құқықтық 

аспектілері; 

Істей білу:экономикалық құбылыстар мен 

процестердің мәні мен көріну формалары туралы 

білімдерін жүйелеу; экономикалық құбылыстарды 

ғылыми танудың әдістерін тәжірибеде қолдану. 

Дағдыларға ие болыңыз:ұлттық және әлемдік 

экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының жай-күйі мен тенденцияларын талдау 

және бағалау; экономикалық мәселелерді шешудегі 

пәнаралық көзқарас; өмір бойы үздіксіз білім алу 

үшін білімді меңгергені үшін; 

Құзырлы болыңыз: өз бетінше жұмыс істей білу; 
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жаңа идеяларды тудыра білу; экономикалық 

мәселелерді шешуде пәнаралық көзқарасқа ие болу 

ETK 1111 

Экология 

және тіршілік 

қауіпсіздігі       

 

БП/ 

ТП 

Емт

ихан 

1 5 Мектеп 

бағдарлама

сындағы 

биология, 

өзін-өзі 

тану 

Онда күзет Білу:табиғат пен қоғамның өзара әрекеттесуінің 

негізгі заңдылықтары; қоршаған орта 

компоненттерін қорғаудың негізгі жолдары мен 

әдістерін; қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

заңнама негіздерін; 

тұрақты даму тұжырымдамасын, стратегияларын, 

проблемаларын және оларды жаһандық, аймақтық 

және жергілікті деңгейде шешудің практикалық 

тәсілдерін; қоршаған ортаны қорғау заңнамасының 

негіздері; қауіпсіз өндірістік процестерді 

ұйымдастыру принциптері; 

Істей білу:табиғи ортаның экологиялық жағдайын 

бағалау; өндірістің қоршаған ортаға техногендік 

әсерін бағалау; 

Дағдыларға ие болыңыз:экожүйенің құрамдас 

бөліктерін және тұтастай биосфераны зерттеу; 

экологиялық және экономикалық жүйелердің 

тұрақты дамуының оңтайлы шарттарын анықтау; 

экологиялық міндеттер; қоршаған ортаны 

бақылаудың стандартты әдістерін білу; қоршаған 

ортаның жай-күйін және оның құрамдас бөліктері 

мен құрамдас бөліктеріне өндірістің техногендік 

әсер ету дәрежесін бағалау; 

Құзырлы болыңыз: экология және тұрақты даму 

және қоршаған ортаны қорғау мәселелері 

бойынша; іргелі ғылыми-теориялық білімді 

меңгеріп, оны теориялық және практикалық 

мәселелерді шешуге қолдана алады. 
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ZhM1201 

Жоғары 

математика І 

 

 

БП/ 

ТП 

Емт

ихан 

1 5 Мектеп 

бағдарлама

сындағы 

алгебра 

Жоғары математика 

II, физика I, 

теориялық механика 

Инженерлік 

механикаI 

Білу:олардың өзара байланысындағы қазіргі 

математиканың негізгі заңдылықтарын; - үйлесімді 

математикалық ғылым мен дүниенің ғылыми 

бейнесін жасауға қазіргі математиканың негізгі 

заңдарының әсерін түсіну; - математиканың даму 

логикасын; - математиканың негізгі заңдарының 

қолданылу шегін білу; - математиканың даму 

болашағын білу; - қазіргі ғылымның бар 

парадигмасын қалай пайдалану керек. 

Істей білу:математикалық модельдер құрастыру; - 

математикалық есептерді қою; математикалық 

есептерді шешу үшін негізгі әдістемелік 

принциптерді қолдану; практикалық дағдыларды 

меңгеру: - қазіргі математика әдістемесі негізінде 

өз зерттеу жұмыстарының эксперименттік және 

теориялық-теориялық материалын жалпылау; жаңа 

технологияларды жасау үшін оны пайдалану 

кезінде бакалаврдың кәсіби қызметінде 

қолданылуын табатын білімді меңгеру; - 

математиканы дамыту логикасын меңгеру; - нақты 

процестерді зерттеудің әдістемелік 

принциптерімен қарулану 

Дағдыларға ие болыңыз: күнделікті практика 

есептерін шешуде математикалық аппаратты 

қолдану бойынша;  

Құзырлы болыңыз: білімін өз бетінше толықтыру 

қабілеті мен қабілетін дамытуда, математикалық 

әдістерді қолдануда және оларды іс жүзінде 

қолдануда. 
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ZhM 1202 

Жоғары 

математика II 

БП/ 

ТП 

 

 

Емт

ихан 

 

 

2 

 

 

5 

Жоғарырақ

. мат И 

 

Жоғары математика 

II, физика I, 

теориялық механика 

инженерлік механика 

I 

Білу: негізгі ұғымдар, анықтамалар, формулалар, 

теоремалар және теориялық және практикалық 

есептерді шешу әдістері;  

Істей білу: өз мамандығы бойынша есептерді 

шешуде математикалық әдістерді қолдану;  

Дағдыларға ие болыңыз: күнделікті практика 

есептерін шешуде математикалық аппаратты 

қолдану бойынша;  

Құзырлы болыңыз: білімін өз бетінше толықтыру 

қабілеті мен қабілетін дамытуда, математикалық 

әдістерді қолдануда және оларды іс жүзінде 

қолдануда. 
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Fiz I 1203  

Физика І 

 

 

БП/ 

ТП 

Емт

ихан 

3 5 Жоғарырақ

. мат И 

 

Физика1, Инженерлік 

механика І 

Білу:классикалық және қазіргі физиканың негізгі 

физикалық құбылыстары мен заңдарын; 

физикалық зерттеу әдістері; техниканың дамуына 

ғылым ретінде физиканың әсері; физиканың басқа 

ғылымдармен байланысы және оның мамандықтың 

ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі рөлі. 

Істей білу:студенттер маманданған технология 

салаларында заманауи физикалық принциптерді 

қолдану; физика заңдарын тұжырымдайды; 

құбылыстар мен заңдылықтарды сипаттайтын 

шамаларды анықтау; олардың арасында байланыс 

орнату (бұл байланысты аналитикалық, 

графикалық, сөзбен жеткізу); стандартты 

жағдайларда физиканың негізгі заңдары мен 

принциптерін қолдану; қолдану аясын көрсете 

отырып, физикалық құбылыстың моделін 

құрастыру. 

Дағдыларға ие болыңыз:эксперимент 

жүргізуфизикалық құбылыстарды психикалық 

ғылыми зерттеу: экспериментті жоспарлау 

(ішінара); өлшеу нәтижелерін жазу; есептерді 

шешу және эксперимент жүргізу кезінде алынған 

нәтижелерді өңдеу және бағалау; кестелер мен 

графиктерді құрастыру; эксперименттердің 

теориялық деректермен сәйкестігінің дәлдігін 

бағалау. 

Құзырлы болыңыз: мағынасы мен заңдылықтары, 

олардың арасындағы өзара байланыс, дүниенің 

физикалық бейнесіне тұтас қарау және 

оқушылардың танымдық-шығармашылық әрекеті 

негізінде қызығушылықтары мен қабілеттерін 

дамыту туралы түсінік қалыптастыруда 
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TM 1207 

Теориялық 

механика 

БП/ 

ТП 

Емт

ихан 

3 5 Жоғарырақ

. мат I, 

физика1, 

Инженерлік механика, 

Құрылыс машиналары 

мен жабдықтары, 

Ұйымдастыру және 

құрылыс 

технологиясы 

Біл: механизмдердің негізгі түрлері, олардың 

кинематикалық және динамикалық сипаттамалары; 

жеке механизмдердің жұмыс істеу принциптерін 

және олардың машинадағы өзара әрекетін. 

Істей білу: ЭЕМ көмегімен жобаланған 

механизмдердің кинематикалық және 

динамикалық сипаттамаларын анықтау. 

Дағдылары бар: машиналар мен құрылғылардың 

механизмдерін зерттеу және жобалаудың жалпы 

әдістері 

Құзырлы болыңыз:ғылыми-техникалық прогресс 

саласындағы соңғы жетістіктер мен талаптарға 

сәйкес өндірісте жаңа өнімді жобалауға қатысуға 

дайын; 

IM I  2212 

Инженерлік 

механика I   

БП/ 

ТП 

Емт

ихан 

 

4 

 

 

5 

 

Жоғары 

математика 

I, 

Теориялық 

механика 

Инженерлік геология, 

топырақ механикасы.  

Біл: жартылай өткізгіш құрылғылардың 

сипаттамалары мен параметрлері 

Қолдану: айнымалы токтың сызықтық тізбектерін 

талдау және есептеу, сызықты емес элементтері 

бар электр тізбектерін талдау және есептеу 

Дағдыларға ие болыңыз: техникалық 

құжаттаманы әзірлеу және дайындау әдістері мен 

құралдарын қолдану 

Құзырлы болыңыз: белгілі бір қолдану аймағына 

және жұмыс жағдайларына байланысты 

құрылғының бір немесе басқа түрін ақылға 

қонымды таңдау мүмкіндігі, ең қарапайым 

электронды схемаларды құрастыру. 
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MK 2212 

Материалдар 

кедергісі     

БП/ 

ТП 

Емт

ихан 

 

4 5 Жоғары 

математика 

I, Физика I, 

Теориялық 

механика. 

 

Құрылыс 

технологиясы және 

ұйымдастыру 

білу: осы бағдарламаға енетін негізгі ұғымдар мен 

тақырыптар, бұл ұғымдардың тек өзара ғана емес, 

басқа да пәндермен байланысы, өзара тәуелділігі 

және өзара ықпалы. 

Қолдану: пайымдау желісін қажетсіз 

бөлшектермен араластырмай, нақты және 

тиянақты дәлелдеу, оқылған материалды жан-

жақты салаларда қолдану. 

Дағдыларға ие болыңыз:әртүрлі құрылыс 

құрылымдарында пайда болатын күштердің 

түрлері. Әртүрлі жүктеме жағдайлары үшін 

беріктікті есептеу әдістері. Іргелес қарсылық пен 

іргелес қарсылық күшін есептеу. Статистикалық 

анықталмаған жүйелерді есептеу әдістері. 

Құзырлы болыңыз: Студент құрылыс 

конструкциялары элементтерінің беріктігін 

есептеудің негізгі әдістерін білуі керек; тексеру 

және конструкциялық беріктік есептеулерін 

орындай алу; беріктік есептеулерінде 

қолданылатын анықтамалық әдебиеттерді 

пайдалана білу. 
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IMII 2213 

Инженерлік 

механика II 

БП/ 

ТП 

 

 

Емт

ихан 

 

5 4 Жоғары 

Математик

а I, Физика 

I. 

Инженерлі

к механика 

И 

 

Құрылыс 

конструкциялары II, 

Темірбетон 

конструкциялары 

жасай алады: Күштердің нәтижелік жүйесін 

графикалық және аналитикалық түрде анықтау; 

байланыстардың реакциясын анықтау; ассортимент 

бойынша прокат профилінің геометриялық 

сипаттамаларын анықтау; арқалықтың созылуы 

кезіндегі бойлық күштер мен кернеулердің 

диаграммаларын құру; көлденең күштер мен бір-

бірімен иілу моменттерін анықтау. әр түрлі 

жүктемелер кезіндегі арқалықтардың аралығы; 

жеке құрылымдық элементтердің беріктігіне, 

қаттылығына және орнықтылығына есептеулер 

жүргізу. 

білу: құрылыс конструкцияларының негізгі 

элементтерінің беріктігі мен қаттылығын 

есептеудің аналитикалық және конструкторлық 

әдістері теориялық механиканың негізгі ережелері 

және материалдардың беріктігі. 

Дағдыларға ие болыңыз: теориялық механика 

бойынша теориялық білім беру және құрылымдық 

элементтерді беріктікке, қаттылыққа және 

орнықтылыққа есептеу әдістерін үйрету. 

Құзырлы болыңыз: қазіргі теориялық 

механиканың аналитикалық және графикалық 

әдістерін, статиканың негізгі ережелерін ұсынады. 

Күш денелердің механикалық әсерлесуінің өлшемі 

ретінде қарастырылады. Күш моменті күш 

әсерінен дененің айналу әсерінің өлшемі ретінде 

сипатталады. Статика статикалық аксиомаларға 

негізделген. Алынған күш – берілген күштер 

жүйесіне эквивалентті күш. Қолдау реакцияларын 

анықтау күштердің жазық жүйесінің тепе-теңдік 

теңдеулері негізінде жүзеге асырылады. 
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HM 2213 

Құрылыс 

механикасы   

БП/ 

ТП 

Емт

ихан 

 

4 4 Жоғары 

мАтематик

а1, 

Физика1, 

Инженерлі

к механика 

І 

 

Құрылыс 

конструкциялары II, 

Темірбетон 

конструкциялары 

жасай алады: жобалау схемаларын 

құрастыру;конструкциялық элементтерді 

есептеудің негізгі әдістерін 

қолдану;құрылымдардың жұмысына толық талдау 

жүргізу. 

білу: статикалық анықталатын жүйелерді есептеу 

әдістері статикалық анықталмаған жүйелерді 

есептеу әдістері. 

Дағдыларға ие болыңыз: конструкциялардың 

элементтерін есептеу теориясы бойынша 

теориялық білім беру және аналитикалық 

әдістермен де, компьютерді қолдану арқылы да 

әртүрлі құрылымдарды беріктікке, қаттылыққа 

және орнықтылыққа есептеу әдістеріне 

дағдыландыру. 

Құзырлы болыңыз: Бұл курс конструкциялардың 

элементтерін есептеу теориясының жалпы 

теориялық аспектілерін береді, әртүрлі 

конструкцияларды беріктікке, қаттылыққа және 

орнықтылыққа есептеу әдістеріне 

дағдыландырады, конструкциялардың жобалық 

схемаларымен, оларды дұрыс құрастырумен 

таныстырады; статикалық және динамикалық 

әсерлер кезінде құрылымдарды есептеудің негізгі 

әмбебап аналитикалық әдістерін меңгеруге 

мүмкіндік береді. 
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 MSӘҚ221

4 

М.троло

гя, 

стандартт

ау жәе 

сапаны 

басқру 

DB / 

V 

Емтих

ан 

6 3 Біл: студенттерге стандарттау, сертификаттау және метрология саласында маманның 

болашақта жетілдіруіне, халықаралық, аймақтық және ұлттық деңгейде техникалық 

шешімдерді өз бетінше қабылдауына мүмкіндік беретін минимум білім беру; 

Қолдану: - өлшеу дәлдігін оңтайлы талдау үшін есептеу әдістерін анық және бір мағыналы 

жүзеге асыру мүмкіндігі; 

Дағдыларға ие болыңыз:  - өлшем бірлігін және олардың дәлдігін қамтамасыз ететін 

метрологиялық заңдылықтар жүйесі; 

- Стандарттау, сертификаттау жүйесі және оларды тиімді пайдалану. 

Құзырлы болыңыз: Бірін-бірі алмастыру, стандарттау және өнімнің сапасын бақылаудың 

ғылыми, теориялық және әдістемелік негіздерін, Қазақстандағы мемлекеттік стандарттау 

жүйесін, метрологиялық қызметті ұйымдастыруды зерттеу.  

Geod 

Геодезия 

1112 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

2 5 Жоғары пәндік 

1,  

 

Темір 

жолдарды, 

темір жолды 

түсіру, 

автомобиль 

жолдарын, 

көпірлер мен 

тоннельдерді 

түсіру 

Білу:Теория негіздері, геодезиялық және 

фотограмметриялық аспаптармен және аспаптармен 

жұмыс істеу тәртібі; геодезия және геодезиялық 

жұмыстардың теориялық негіздерін; геодезиялық 

өлшемдерді орындау технологиясы; геодезиялық 

өлшемдердің нәтижелерін өңдеудің теориялық 

негіздері. 

Істей білу:ЖӘНЕөндірістік ортада геодезия, 

геодезиялық және фотограмметриялық 

жұмыстардың теориялық негіздерін пайдалану; 

инженерлік есептерді шешу үшін геодезиялық 

жұмыстарды орындаудың озық технологиясын 

жасау; лазерлік, электронды және 

автоматтандырылған жүйелерді қолдану негізінде 

геодезиялық өлшеулердің нәтижелерін өңдеуге; 

пайдалану жағдайында геодезиялық қамтамасыз ету 

бойынша шешімдер қабылдайды; 

Дағдыларға ие болыңыз: Әртүрлі ғылыми-

өндірістік мәселелерді шешуде геодезиялық және 

фотограмметриялық жұмыстарды орындаудың 

заманауи әдістері мен әдістерін қолдану бойынша 

инженерлік-геодезиялық жұмыстарды жасау үшін 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды 

таңдау. 

Құзырлы болыңыз:  Ол оны өзінің практикалық 

қызметінде көлікті пайдалану кезінде, көлік 

құрылымын салу және пайдалану кезінде жобалық 

элементтердің жоспардағы және биіктіктегі нақты 

элементтерге сәйкестігін тексеру қажеттілігі 

туындағанда, ал кейбір жағдайларда өз бетінше 

пайдаланады. жағдайларда геодезиялық өлшемдерді 
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және оларды өңдеуді дербес орындайды. 

QM 2204 

Құрылыс 

материалдар

ы І   

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

3 5 Жоғары 

мпәндік 1,  

Инженерлік 

механика II, 

құрылыс 

машиналары 

мен 

жабдықтары,  

 

Білу:құрылыс материалдарының номенклатурасы 

және олардың қасиеттері, олардың құрылымының 

ерекшеліктері, шикізат; шикізатты өңдеу кезіндегі 

операцияның мәнін; әртүрлі құрылыс 

материалдарын өндіру технологиясы, олардың құны 

және т.б. 

Істей білу:маңызды құрылыс материалдары мен 

бұйымдарын өндірудегі саланың жетекші орны 

туралы түсінік; мақсатына сәйкес құрылыс 

материалдары мен бұйымдарын өндіру кезінде 

экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, шикізатты 

ұтымды пайдалану, отын-энергетикалық және басқа 

да материалдық ресурстарды үнемдеу туралы. 

Дағдыларға ие болыңыз:Қажетті қасиеттері бар 

құрылыс материалдарын алудың материалтану 

негіздерін жақсы білетін маман даярлау; 

материалдардың беріктігі мәселелері, олардың 

жоғары пайдалану сапасын, экологиялық тазалығын, 

тиімділігі мен эстетикасын қамтамасыз етудегі рөлі. 

Құзырлы болыңыз: Материалдардың құрылымы 

және негізгі қасиеттері. Табиғи тас материалдары 

және тау жыныстарынан құрылыс материалдарын 

өндіруге арналған шикізат. Минералды шикізатты 

термиялық өңдеу арқылы алынатын материалдар. 

Керамикалық бұйымдар. Минералды балқымалар 
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негізіндегі материалдар. Шыны және шыны 

бұйымдары. Металл материалдар. Бейорганикалық 

байланыстырғыштар, ауа байланыстырғыштар. 

Гидравликалық байланыстырғыштар. 

Бейорганикалық байланыстырғыштар негізіндегі 

құрылыс материалдары. Бетон. Ауыр және жеңіл 

бетон. Силикатты материалдар мен бұйымдар. 

Асбестцемент өнімдері. Ерітінділер және құрғақ 

құрылыс қоспалары. Органикалық шикізат 

негізіндегі құрылыс материалдары. Материалдар 

мен ағаштан жасалған бұйымдар. Полимерлі 

материалдар. Арнайы мақсаттағы құрылыс 

материалдары. Шатыр, гидрооқшаулағыш және 

тығыздағыш материалдар. Жылу оқшаулағыш және 

акустикалық материалдар. Декорация материалдары. 

Композиттік материалдар. 

IGI 2208 

Инженерлікг

рафикаI 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

3 5 Жоғары 

мпәндік 1 

Инженерлік 

механикаI 

Инженерлік 

механикаII, 

Құрылыс 

машиналары 

мен 

жабдықтары, 

Білу: - жазықтықта кеңістікті бейнелеудің негізгі 

проекциялық модельдерін; 

- құрылыс графикасын қолдану салалары;- қазіргі 

графикалық жүйелерді құру тенденциялары: 

қолданбаның графикалық өзегі; қолданбаларды жазу 

құралдары: графикалық жүйелерді әзірлеудегі 

стандарттар;- координаталық жүйелер, графикалық 

ақпаратты түрлендіру түрлері;- графикалық 

ақпаратты сақтауға арналған форматтар;- «ашық» 

графикалық жүйелерді құру принциптері;- 

геометриялық модельдердің түрлері, олардың 

қасиеттері, модельдерді параметрлеу; қарапайым 
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фигураның геометриялық пішіндерін анықтай алу 

 

 кескіндеріне сәйкес бөліктерді жасаңыз және бұл 

кескіндерді табиғаттан да, жазық сызбадан да 

орындаңыз: 

Істей білу:жобалық және жұмыстық техникалық 

құжаттаманы әзірлеу, аяқталған ғылыми-зерттеу 

және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды 

ресімдеу, әзірленген техникалық шешімдер мен 

жобаларды жобаланған бұйымдарды, объектілерді 

пайдалануға енгізуді білу; арнайы әдебиеттер мен 

басқа да ғылыми-техникалық ақпаратты, отандық 

және шетелдік ғылым мен техниканың жетістіктерін 

өз бетінше зерделей білу; ақпараттық шолуларды, 

сондай-ақ техникалық құжаттама бойынша 

шолуларды, шолуларды және қорытындыларды 

дайындауды білу. 

Дағдыларға ие болыңыз:заттардың кескіндерін, 

сызбаларын, жоспарларын, қасбеттерін оқуға 

қажетті білім беру.кеңістіктік ойлауды дамыту, 

жазықтықта кеңістіктік пішіндердің кескіндерін 

салу дағдыларын қалыптастыру. анықтамалық 

материалдар мен дереккөздерді пайдаланудың 

практикалық дағдыларын беру, конструкторлық 

құжаттаманы қабылдауға бастапқы дағдыларды 

дарыту. өндірістік құжат ретінде.  

Құзырлы болыңыз: Инженерлік графика 

студенттерге конструкторлық құжаттаманы жүзеге 

асыру және ресімдеу ережелеріне бастауыш білім 

беру кезеңі болып табылады және сызбаларды 

салудың теориялық негізі болып табылады. 
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EEN 2211 

Электротехн

ика және 

электроника 

негіздері 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

4 5 Ең жоғары 

Математика I, 

Рельстерді 

бұзбайтын 

сынау, темір 

жол 

жолдарын 

күтіп ұстау 

және жөндеу 

I. 

Білу: Қазіргі заманғы электронды құрылғылардың 

элементтік базасы, жартылай өткізгішті құрылғылар 

мен интегралдық схемалардың сипаттамалары мен 

параметрлері, жартылай өткізгіш құрылғылар мен 

интегралдық схемалардың жұмыс істеуінің жалпы 

ережелері.  

Істей білу: Анықтамалық әдебиеттерді пайдалана 

отырып, өлшеу қателіктерін бағалау және электр 

өлшеу құралдарын тексеруді жүзеге асыру, 

жартылай өткізгішті құрылғыны және электронды 

схемалардағы жұмыс үшін интегралды схеманы 

таңдау. 

Дағдыларға ие болыңыз: кең таралған өлшеу 

құралдарын қолдану; 

Құзырлы болыңыз:  бақылау-өлшеу құралдарының 

жағдайы мен даму тенденцияларын көрсетуде және 

жартылай өткізгіш құрылғылар мен интегралдық 

схемаларды пайдалану ережелерінде 

E 2211 

Электроника  

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

4 5 Жоғары 

мматематикалы

қ1, 

Рельстерді 

бұзбайтын 

сынау, темір 

жол 

жолдарын 

күтіп ұстау 

және жөндеу 

I. 

Біл: көліктің электротехникасы механизмдердің 

негізгі түрлері, олардың кинематикалық және 

динамикалық сипаттамалары; жеке механизмдердің 

жұмыс істеу принциптерін және олардың 

машинадағы өзара әрекетін. 

Істей білу: ЭЕМ көмегімен көлік құрылыс 

техникасының жобаланған механизмдерінің 

кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын 

анықтау. 

Дағдылары бармашиналар мен құрылғылардың 

механизмдерін зерттеу және жобалаудың жалпы 

әдістері 

Құзырлы болыңыз:ғылыми-техникалық прогресс 



 
 

135 
 

саласындағы соңғы жетістіктер мен талаптарға 

сәйкес өндірісте жаңа өнімді жобалауға қатысуға 

дайын; 

QMSSS 2214 

Құрылыстағ

ы 

метрология, 

стандарттау 

және 

сертификатт

ау 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

6 3 Жоғары 

мпәндік 1, 

физика1, 

Рельстерді 

бұзбайтын 

сынау, темір 

жол 

жолдарын 

күтіп ұстау 

және жөндеу 

I. 

білу: - метрологиялық қызметтердің құрылымы мен 

функцияларын; өндірісті метрологиялық 

қамтамасыз етудің техникалық базасы; - 

өлшемдердің біркелкілігі мен дәлдігін қамтамасыз 

ету әдістерін; - метрологиялық дайындау және 

салыстырып тексеру жұмыстарын орындау, олардың 

нәтижелерін өңдеу және тіркеу ережелерін; студент 

қалай екенін білуб: - өндірісті метрологиялық 

қамтамасыз ету жағдайын талдау; - өлшеу-бақылау 

құралдарын метрологиялық жарамды күйде ұстауға; 

- өлшем құралдарын тексеру әдістерін әзірлеу; - 

өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлау 

және орындау; - өлшеу нәтижелерін өңдеу; 

Дағдылары бар: өлшем құралдарының 

метрологиялық сипаттамаларын анықтау; - өлшем 

құралдарын метрологиялық сынақтар мен 

аттестаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың 

нақты жағдайларындағы қателерді есептеу. Студент 

жеке тапсырмаларды орындау үшін инновациялық 

зерттеу нәтижелерін пайдалана алады 

Құзырлы болыңыз:Өндірісті метрологиялық 

қамтамасыз етудің әртүрлі кезеңдері оның таралу 

кеңдігі мен қолдану қажеттілігі туралы түсінік беру 

үшін қызметтің тиімділігін арттыру үшін де, ішкі 

және сыртқы нарықта жоғары бәсекеге 

қабілеттілікке қол жеткізу үшін қарастырылады. 

MSSB 2214 

Метрология, 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

6 3 Ең жоғары 

МатематикаI, 

Рельстерді 

бұзбайтын 

Біл: маманның болашақта жетілдіруіне, 

халықаралық, аймақтық және ұлттық деңгейде 
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стандарттау 

және сапаны 

басқару 

ФизикаI сынау, темір 

жол 

жолдарын 

күтіп ұстау 

және жөндеу 

I. 

техникалық шешімдерді өз бетінше қабылдауына 

мүмкіндік беретін стандарттау, сертификаттау және 

метрология саласындағы білімнің минимумы; 

Қолдану: - өлшеу дәлдігін оңтайлы талдау үшін 

есептеу әдістерін анық және бір мағыналы жүзеге 

асыру мүмкіндігі; 

Дағдыларға ие болыңыз:  - өлшем бірлігін және 

олардың дәлдігін қамтамасыз ететін метрологиялық 

заңдылықтар жүйесі; 

- Стандарттау, сертификаттау жүйесі және оларды 

тиімді пайдалану. 

Құзырлы болыңыз: Бірін-бірі алмастыру, 

стандарттау және өнімнің сапасын бақылаудың 

ғылыми, теориялық және әдістемелік негіздерін, 

Қазақстандағы мемлекеттік стандарттау жүйесін, 

метрологиялық қызметті ұйымдастыруды зерттеу.  

 

IJ  2215 

Инженерлік 

жүйелер 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

 4 4 Ең жоғары 

Математика I, 

Құрылыс 

материалдары 

I. 

Рельстерді 

бұзбайтын 

сынау, темір 

жол 

жолдарын 

күтіп ұстау 

және жөндеу 

I. 

 

Білу:  материалдардың қасиеттері мен 

сипаттамаларын, олардың химиялық құрамын және 

пайдалану мүмкіндігін, жылу қондырғылары мен 

қондырғыларын жобалаудағы материал түрінің 

әсерін білу  

Істей білу: Материалтанудағы негізгі бағыттарды, 

материалдардың қасиеттерін, жылу-энергетикалық 

жабдықтарды жобалаудағы материалды таңдауды 

бағалау. 

Дағдыларға ие болыңыз: кең таралған өлшеу 

құралдарын қолдану;  

Құзырлы болыңыз: бақылау-өлшеу құралдарының 

жағдайы мен даму тенденцияларын көрсетуде және 

жартылай өткізгіш құрылғылар мен интегралдық 

схемаларды пайдалану ережелерінде 
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IJJ 2215 

Гидравлика 

(инженерлік 

желілер 

және 

жабдықтар) 

  Білу: металдар туралы жалпы мәліметтер, 

қорытпалар теориясы, темір-көміртекті 

қорытпалардың, көміртекті болаттардың, 

легирленген болаттардың, арнайы мақсаттағы 

болаттар мен қорытпалардың күйінің диаграммасы, 

болат пен шойын, түсті металдарды термиялық және 

химиялық-термиялық өңдеудің технологиялық 

процестері металдар мен қорытпалар, металдардың 

коррозия теориясының негіздері, металлургиялық 

өндіріс негіздері ... 

Істей білу: пайдалану, жылутехникалық 

қондырғылар мен қондырғыларды жобалауда 

материал түрінің әсері, материалтанудағы негізгі 

бағыттарды, материалдардың қасиеттерін, жылу 

энергетикалық жабдықтарды жобалауда материалды 

таңдауды 

Дағдыларға ие болыңыз: кең таралған өлшеу 

құралдарын қолдану;  

Құзырлы болыңыз: бақылау-өлшеу құралдарының 

жағдайы мен даму тенденцияларын көрсетуде және 

жартылай өткізгіш құрылғылар мен интегралдық 

схемаларды пайдалану ережелерінде 
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HKI 2217 - 

Құрылыс 

конструкция

лары  І        

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

4 3 Жоғары 

мМатематика I, 

Физика I, 

Құрылыс 

материалдары 

I, 

 

 

 

Құрылыс 

конструкциял

ары II, Болат 

конструкциял

ар 

білу:материалдардың негізгі физикалық-

механикалық қасиеттерін; 

- шекті күйлердегі құрылыс конструкцияларын 

есептеу әдістемесінің негізгі ережелері. 

жасай алады:құрылымдық элементтердің 

кернеулік күйінің түрін анықтау; 

- ең үнемді конструктивті шешімді таңдау; 

- негізгі тірек элементтерінің есептеулері мен 

конструкциясын орындау; 
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- нормативтік, нұсқаулық және техникалық 

әдебиеттерді сауатты пайдалану. 

Дағдыларға ие болыңыз:өлшем құралдарының 

метрологиялық сипаттамаларын анықтау; - өлшем 

құралдарын метрологиялық сынақтар мен 

аттестаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың 

нақты жағдайларындағы қателерді есептеу. Студент 

жеке тапсырмаларды орындау үшін инновациялық 

зерттеу нәтижелерін пайдалана алады 

Құзырлы болыңыз: қызметтің тиімділігін арттыру 

үшін де, ішкі және сыртқы нарықта жоғары бәсекеге 

қабілеттілікке қол жеткізу үшін де оның таралу 

кеңдігін және қолдану қажеттілігін түсіну. 

 

HM II 2216 

Құрылыс 

материалдар

ы II  

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

4 

 

4  Ең жоғары 

Математика I, 

ФизикаI, 

Құрылыс 

материалдарыI 

Инженерлік 

механика II, 

рельстерді 

бұзбайтын 

сынау, I темір 

жолды күтіп 

ұстау және 

жөндеу. 

Білу:құрылыс материалдарының номенклатурасы 

және олардың қасиеттері, олардың құрылымының 

ерекшеліктері, шикізат; шикізатты өңдеу кезіндегі 

операцияның мәнін; әртүрлі құрылыс 

материалдарын өндіру технологиясы, олардың құны 

және т.б. 

Істей білу:маңызды құрылыс материалдары мен 

бұйымдарын өндірудегі саланың жетекші орны 

туралы түсінік; мақсатына сәйкес құрылыс 

материалдары мен бұйымдарын өндіру кезінде 

экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, шикізатты 

ұтымды пайдалану, отын-энергетикалық және басқа 

да материалдық ресурстарды үнемдеу туралы. 

Дағдыларға ие болыңыз:Қажетті қасиеттері бар 

құрылыс материалдарын алудың материалтану 

негіздерін жақсы білетін маман даярлау; 

материалдардың беріктігі мәселелері, олардың 
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жоғары пайдалану сапасын, экологиялық тазалығын, 

тиімділігі мен эстетикасын қамтамасыз етудегі рөлі. 

Құзырлы болыңыз: Материалдардың құрылымы 

және негізгі қасиеттері. Табиғи тас материалдары 

және тау жыныстарынан құрылыс материалдарын 

өндіруге арналған шикізат. Минералды шикізатты 

термиялық өңдеу арқылы алынатын материалдар. 

Керамикалық бұйымдар. Минералды балқымалар 

негізіндегі материалдар. Шыны және шыны 

бұйымдары. Металл материалдар. Бейорганикалық 

байланыстырғыштар, ауа байланыстырғыштар. 

Гидравликалық байланыстырғыштар. 

Бейорганикалық байланыстырғыштар негізіндегі 

құрылыс материалдары. Бетон. Ауыр және жеңіл 

бетон. Силикатты материалдар мен бұйымдар. 

Асбестцемент өнімдері. Ерітінділер және құрғақ 

құрылыс қоспалары. Органикалық шикізат 

негізіндегі құрылыс материалдары. Материалдар 

мен ағаштан жасалған бұйымдар. Полимерлі 

материалдар. Арнайы мақсаттағы құрылыс 

материалдары. Шатыр, гидрооқшаулағыш және 

тығыздағыш материалдар. Жылу оқшаулағыш және 

акустикалық материалдар. Декорация материалдары. 

Композиттік материалдар. 
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JHMT 2216 

Жол - 

құрылыс 

материалдар

ының 

технологияс

ы  

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

4 

 

4 Ең жоғары 

Математика I, 

Физика II, 

Құрылыс 

материалдары I 

Инженерлік 

механика II, 

рельстерді 

бұзбайтын 

сынау, I темір 

жолды күтіп 

ұстау және 

жөндеу. 

Білу: - көлікті басқару жүйесін дамыту теориясы 

мен тәжірибесінің негіздерін;  

Істей білу:басқару жүйелерінің озық технологиясы 

мен технологиясын пайдалануға негізделген 

көліктің жедел жұмысын басқару жүйелерінің 

жалпы принциптерін; - өтінішті ескере отырып, 

жеке көлік құралдарының жұмысы 

Дағдылары бар: - көліктегі жедел жұмысты 

басқару жүйелерінің қазіргі заманғы тенденциялары 

туралы; 

Құзырлы болыңыз:- көліктегі магистранттарды 

көлікті басқару жүйесіне қатысты теориялық және 

практикалық мәселелердің кең ауқымы бойынша 

оқытуды қамтамасыз ету. Осы пәнді оқу 

нәтижесінде студенттер мыналар туралы түсінікке 

ие болуы керек: - көліктегі жедел жұмыстарды 

басқару жүйелерінің қазіргі заманғы тенденциялары 

туралы; 

және көліктегі тасымалдау процесін 

ұйымдастырудың прогрессивті нормалары мен 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін талдау; - 

көлік объектілерінде және жалпы көлік желісіндегі 

басқару жүйелерінің енгізілген технологияларының 

экономикалық тиімділігін анықтау. 

HKII 3219 

Құрылыс 

конструкция

лары   II 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 

 

4 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

құрылыс 

материалдары 

I, құрылыс 

құрылымдары 

Негіздер мен 

негіздер 

Көпір 

құрылымдары

ның 

компьютерлік 

есебі 

білу:материалдардың негізгі физикалық-

механикалық қасиеттерін; 

- шекті күйлердегі құрылыс конструкцияларын 

есептеу әдістемесінің негізгі ережелері. 

жасай алады:құрылымдық элементтердің 

кернеулік күйінің түрін анықтау; 

- ең үнемді конструктивті шешімді таңдау; 
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I. - негізгі тірек элементтерінің есептеулері мен 

конструкциясын орындау; 

- нормативтік, нұсқаулық және техникалық 

әдебиеттерді сауатты пайдалану. 

Дағдыларға ие болыңыз:өлшем құралдарының 

метрологиялық сипаттамаларын анықтау; - өлшем 

құралдарын метрологиялық сынақтар мен 

аттестаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың 

нақты жағдайларындағы қателерді есептеу. Студент 

жеке тапсырмаларды орындау үшін инновациялық 

зерттеу нәтижелерін пайдалана алады 

Құзырлы болыңыз: қызметтің тиімділігін арттыру 

үшін де, ішкі және сыртқы нарықта жоғары бәсекеге 

қабілеттілікке қол жеткізу үшін де оның таралу 

кеңдігін және қолдану қажеттілігін түсіну. 

TC  3219 

Темірбетон 

конструкция

лары 

 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

құрылыс 

материалдары 

I, құрылыс 

құрылымдары 

I. 

Біл: құрылыс конструкциялары материалдарының 

физикалық-механикалық қасиеттерін; ғимараттар 

мен құрылыстардың конструкцияларын жобалау 

нормаларының талаптары; ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылымдары мен құрылымдық 

жүйелері; темірбетон конструкцияларын есептеу 

мен жобалауға қойылатын заманауи талаптар. 

Істей білу: ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға 

байланысты есептерді қою және шешу, олардың 

оңтайлы жобалық шешімдерін таңдау; қабылданған 

құрылымдық схема негізінде қималарды таңдай 

отырып есептеулер жүргізу, элементтерді 

нығайтуды тағайындау; нормативтік, анықтамалық 

және арнайы әдебиеттерді (ТКП, СТБ, СНБ, ТК, 

ГОСТ және т.б.) пайдалану; жұмыс сызбаларын оқу. 

Дағдыларға ие болыңыз: - өлшем бірлігін және 
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олардың дәлдігін қамтамасыз ететін метрологиялық 

заңдылықтар жүйесі; - Стандарттау, сертификаттау 

жүйесі және оларды тиімді пайдалану. 

Құзырлы болыңыз: Алмастырушылықтың 

ғылыми, теориялық және әдістемелік негіздерін 

зерттеу, темірбетон конструкциялары, металл 

конструкциялар, тас және темір қалау 

конструкциялары, ағаштан және пластмассадан 

жасалған конструкциялар., 

HMJ  2218 

Құрылыс 

машиналары 

мен 

жабдықтары  

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

4 

 

4 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

құрылыс 

материалдары I 

Инженерлік 

механика II, 

негіздері мен 

негіздері, 

 Компьютерде 

көпір 

құрылымдары

н есептеу  

 

Білу:өзен ағынының қалыптасу заңдылықтары мен 

негізгі факторларын; қоректену түрлері мен 

өзендердің су және мұз режимінің фазалары; 

гидрологиялық бақылаулар мен зерттеу әдістерін; 

минералдар мен тау жыныстары; топырақтану 

негіздері; топырақ қасиеттері; топырақтардағы 

кернеулерді есептеу әдістері; конструкциялардың 

іргетасын және іргетасын нығайтудың негізгі 

жобалау принциптері мен әдістерін; іргетастардың 

түрлері мен конструкциялары; топырақтардың 

жұмысын және қасиеттерін жақсарту әдістерін; 

іргетастарды және іргетастарды нығайту әдістері. 

Істей білу: гидростатика, гидродинамика заңдарын 

қолдану; гидравликалық кедергіні есептеу; 

гидрогеологиялық құрылымның ерекшеліктеріне 

қарай тағам түрлері бойынша гидрографты 

бөлшектеу; ағынның негізгі сипаттамаларын 

есептеу; топырақтың қасиеттерін анықтау; 

беткейлердің тұрақтылығын бағалау және топырақ 

құрылымдарының іргетасының шөгулерін есептеу; 

типтерін таңдау және ғимараттар мен 

құрылыстардың іргетасының алдын ала өлшемдерін 
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анықтау; топырақтың құрылымын сақтауды 

қамтамасыз ете отырып, іргетастарды және 

іргетастарды салу және қайта құру әдістерін 

таңдауды жүзеге асыру. 

Дағдылары бар: -сұйықтың қозғалыс және тепе-

теңдік заңдары туралы; гидравликаның, 

гидрологияның және гидрометрияның негізгі 

ұғымдары бойынша; Жердің құрылымы мен 

физикалық қасиеттері туралы; 

Құзырлы болыңыз: - Мына модульдерден тұрады: 

Металдар мен қорытпалардың құрылымы мен 

қасиеттері, инженерлік және аспаптық материалдар, 

конструкциялық материалдар технологиясы. 

JKKT 2218 

Жүк 

көтергіш 

және көлік 

техникасы 

 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

құрылыс 

материалдары I 

білу:- метрологиялық қызметтердің құрылымы мен 

функцияларын; өндірісті метрологиялық 

қамтамасыз етудің техникалық базасы; - 

өлшемдердің біркелкілігі мен дәлдігін қамтамасыз 

ету әдістерін; - метрологиялық дайындау және 

салыстырып тексеру жұмыстарын орындау, олардың 

нәтижелерін өңдеу және тіркеу ережелерін; 

жасай алады:- өндірісті метрологиялық қамтамасыз 

ету жағдайын талдау; - өлшеу-бақылау құралдарын 

метрологиялық жарамды күйде ұстауға; - өлшем 

құралдарын тексеру әдістерін әзірлеу; - өлшеу, 

сынау және бақылау процестерін жоспарлау және 

орындау; - өлшеу нәтижелерін өңдеу; 

Дағдыларға ие болыңыз:өлшем құралдарының 

метрологиялық сипаттамаларын анықтау; - өлшем 

құралдарын метрологиялық сынақтар мен 

аттестаттау бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың 

нақты жағдайларындағы қателерді есептеу. Студент 
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жеке тапсырмаларды орындау үшін инновациялық 

зерттеу нәтижелерін пайдалана алады 

Құзырлы болыңыз: Өндірісті метрологиялық 

қамтамасыз етудің әртүрлі кезеңдері оның таралу 

кеңдігі және қолдану қажеттілігі туралы түсінік беру 

үшін қызметтің тиімділігін арттыру үшін де, ішкі 

және сыртқы нарықта жоғары бәсекеге 

қабілеттілікке қол жеткізу үшін қарастырылады. 

IGTM 3220 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 

 

5 Жоғары 

мпәндік I, 

Құрылыс 

материалдары 

II. 

Негіздер мен 

негіздер, 

 Компьютерде 

көпір 

құрылымдары

н есептеу  

 

 

Білу:өзен ағынының қалыптасу заңдылықтары мен 

негізгі факторлары; қоректену түрлері мен 

өзендердің су және мұз режимінің фазалары; 

гидрологиялық бақылаулар мен зерттеу әдістерін; 

минералдар мен тау жыныстары; топырақтану 

негіздері; топырақ қасиеттері; топырақтардағы 

кернеулерді есептеу әдістері; конструкциялардың 

негізін және негіздерін нығайтудың негізгі жобалау 

принциптері мен әдістерін; іргетастардың түрлері 

мен құрылымдары; топырақтардың жұмысын және 

қасиеттерін жақсарту әдістерін; іргетастарды және 

іргетастарды нығайту әдістері. Істей білу: 

гидростатика, гидродинамика заңдарын қолдану; 

гидравликалық кедергіні есептеу; гидрогеологиялық 

құрылымның ерекшеліктеріне қарай тағам түрлері 

бойынша гидрографты бөлшектеу; ағынның негізгі 

сипаттамаларын есептеу; топырақтың қасиеттерін 

анықтау; беткейлердің тұрақтылығын бағалау және 

топырақ құрылымдарының іргетасының шөгулерін 

есептеу; типтерін таңдау және ғимараттар мен 

құрылыстардың іргетасының алдын ала өлшемдерін 

анықтау; топырақ құрылымын сақтауды қамтамасыз 

ете отырып, іргетастарды және іргетастарды салу 
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және қайта құру әдістерін таңдауды жүзеге асыру. 

өлшеу дәлдігін талдау; 

Дағдылары бар: сұйықтық қозғалысы кезінде 

қысымның жоғалуын есептеу әдістерін меңгеру; 

жылдық ағынның негізгі сипаттамаларын және оның 

жыл ішінде таралуын есептеу әдістерін меңгеру; 

геология және топырақ механикасы бойынша 

зертханалық жабдықтармен жұмыс істеу; 

ғимараттар мен құрылыстардың іргетасын және 

іргетасын есептеудің, жобалаудың және 

жайластырудың заманауи әдістеріне ие болу. 

Құзыретті болу: гидравлика, гидрология және 

гидрометрия; геология және топырақ механикасы 

сұрақтары бойынша; ғимараттар мен 

құрылыстардың іргетасы мен іргетасы 

мәселелерінде., өнімнің халықаралық нарықта 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету. 

Geo I 3220 

Геотехника I  

 Жоғары 

математика I, 

құрылыс 

материалдары 

II. 

Біл: іргетастардың шөгуін анықтау әдістері; 

- іргетастар мен іргетастарды, жер асты және жер 

құрылыстарын жобалаудың негізгі принциптерін;  

- таяз және терең төсеу, қадалық іргетастар, оның 

ішінде ерекше жағдайларда іргетастарды және 

іргетастарды жобалаудың реттілігі мен орналастыру 

әдістерін; 

- табиғи тайыз және терең іргетастардың түрлері 

мен конструкцияларын;  

- негіздердің құрылыс қасиеттерін жақсарту әдістері. 

Істей білу: топырақ массивтерінің кернеулі-

деформациялық күйін, көтергіштігі мен 

орнықтылығын және олардың қоршауларға 

қысымын анықтау үшін топырақ механикасының 
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типтік есептерін шешу; 

- көлік құралдарын салу және пайдалану кезінде 

геологиялық ортада болып жатқан процестерді 

болжау және бағалау; 

- ғимараттар мен құрылыстардың іргетастарының 

түрлерін таңдау және өлшемдерін, сондай-ақ оларды 

салу, реконструкциялау және нығайту әдістерін, 

оның ішінде ерекше жағдайларда және 

іргетастардың құрылыс қасиеттерін түрлендіру 

кезінде анықтау. 

Дағдыларға ие болыңыз: оқып үйрену: 

топырақтардың табиғаты мен физикалық 

қасиеттерін, топырақтың механикалық қасиеттерін, 

топырақтардағы кернеулерді анықтауды, 

іргетастардың беріктігі мен тұрақтылығын, 

беткейлер мен беткейлердің тұрақтылығын, тіреу 

қабырғаларына топырақ қысымын анықтауды, 

іргетастардың шөгуін есептеу әдістерін. 

«Негіздер мен негіздер» бөлімінде келесі мәселелер 

қарастырылады: ғимараттар мен құрылыстардың 

іргетасын салу, іргетастар мен іргетастарды жобалау 

әдістері, арнайы және аймақтық жағдайларда 

іргетастар, іргетастарды орналастыру (салу) әдістері, 

іргетастарды қайта құру және жөндеу. және 

негіздері. 

Құзырлы болыңыз: студенттердің алған білімдерін 

көлік құрылысында инженерлік геология, топырақ 

механикасы және іргетас құрылысы саласындағы 

теориялық және практикалық мәселелерді шешу 

үшін қолдану; 

- инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстарын 
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жүргізу, көлік құрылыстарын жобалау, салу және 

пайдалану кезінде жіберілген әртүрлі қателіктер 

салдарынан көлік құрылыстарының апаттарын 

тәжірибе жүзінде болдырмау мүмкіндігі. 

NI 3221 

Негіздер мен   

іргетаптар   

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

6 

 

5 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары, 

инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы.  

 

Темір жол 

жолы, Жол 

құрылысының 

технологиясы 

және 

ұйымдастыры

луы 

Білу: дамуды инженерлік болжау әдістемесі мен 

әдістері, ықтималдық және статистикалық 

есептеулердегі ұқсастық және модельдеу 

теориясының принциптері, болжамдық шешімдерді 

тексеру әдістері және ғылыми даму мәселелерін 

болжау, патенттік ақпаратты өңдеу әдістері. 

Істей білу: даму тенденцияларын ашу; 

технологияның дамуына әсер ететін нақты 

факторларды белгілеу; жол құрылысы және көліктік 

машина жасау саласындағы зерттеулердің 

перспективалық бағыттарын белгілеу; болжанған 

ғылыми-техникалық дамудың заңдылықтары мен 

ерекшеліктерін анықтау; дамудың мүмкін және 

оңтайлы нұсқаларын және осы процестерге әсер ету 

жолдарын анықтау. 

Дағдыларға ие болыңыз: негізгі жобалау 

параметрлері, өндіріс технологиясының қазіргі 

жағдайы және есептеу мен жобалаудың соңғы 

әдістері туралы; олардың жасалу кезеңдері туралы, 

жобалау жүйесінің тікелей және кері байланысының 

арналары, машиналардың дамуын өндіру және 

болжау. 

Құзырлы болыңыз: шешім қабылдау үшін 

ғылыми-техникалық ақпаратты өңдеу әдістерін 

меңгеру және жалпы өндірістің тиімділігін, еңбек 

өнімділігін арттыруды және өнім сапасын 

жақсартуды қамтамасыз ететін әзірлеу процесі 
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бойынша қажетті бақылау әрекеттерін әзірлеу. 

Geo II 3221 

Геотехника 

II  

  Білу:өзен ағынының қалыптасу заңдылықтары мен 

негізгі факторларын; қоректену түрлері мен 

өзендердің су және мұз режимінің фазалары; 

гидрологиялық бақылаулар мен зерттеу әдістерін; 

минералдар мен тау жыныстары; топырақтану 

негіздері; топырақ қасиеттері; топырақтардағы 

кернеулерді есептеу әдістері; конструкциялардың 

іргетасын және іргетасын нығайтудың негізгі 

жобалау принциптері мен әдістерін; іргетастардың 

түрлері мен құрылымдары; топырақтардың 

жұмысын және қасиеттерін жақсарту әдістерін; 

іргетастарды және іргетастарды нығайту әдістері. 

Істей білу: топырақтың қасиеттерін анықтауды; 

беткейлердің тұрақтылығын бағалау және топырақ 

құрылымдарының іргетасының шөгулерін есептеу; 

типтерін таңдау және ғимараттар мен 

құрылыстардың іргетасының алдын ала өлшемдерін 

анықтау; топырақтың құрылымын сақтауды 

қамтамасыз ете отырып, іргетастарды және 

іргетастарды салу және қайта құру әдістерін 

таңдауды жүзеге асыру. Дағдыларға ие болыңыз: 

сұйықтық қозғалысы кезінде қысымның жоғалуын 

есептеу әдістерін меңгеру; жылдық ағынның негізгі 

сипаттамаларын және оның жыл ішінде таралуын 
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есептеу әдістерін меңгеру; геология және топырақ 

механикасы бойынша зертханалық жабдықтармен 

жұмыс істеу; ғимараттар мен құрылыстардың 

іргетасын және іргетасын есептеудің, жобалаудың 

және жайластырудың заманауи әдістеріне ие болу. 

Құзыретті болу: геология және топырақ 

механикасы; ғимараттар мен құрылыстардың 

іргетасы мен негіздері мәселелерінде. 

 OT  1205 

Оқу 

 

 

тәжірибесі 

БП/ 

ТП 

Тәжіри

бе 

бойын

ша 

қорыт

ынды 

баға 

2 1 геодезия Теміржол 

жолы, Темір 

жол іздеу 

Білу:Білу: машиналардың негізгі топтарының 

мақсатын, қолданылу аясын, жалпы орналасуын; 

машиналар мен жабдықтардың пайдалану 

мүмкіндіктерін анықтайтын негізгі техникалық 

сипаттамаларын; 

Істей білу: кәсіби міндеттерді орындау әдістері мен 

жолдарын өз бетінше тұжырымдау, анықтау, 

олардың тиімділігі мен сапасын бағалау;  

Дағдыларға ие болыңыз: жұмыс орындарында 

жұмыстың жекелеген түрлерін орындау;  

Құзырлы болыңыз: болашақ кәсіби қызмет 

бағыттары бойынша 
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TJTPE 3310 

Темір 

жолдарды 

техникалық 

пайдалану 

ережелері 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 5 Геодезия, 

машина жасау 

I,Құрылыс 

материалдары1

, 

Темір жол 

құрылысын 

ұйымдастыру, 

жоспарлау 

және басқару 

Білу:- автомобиль көлігіндегі жол құрылысын 

басқарудың ұйымдық құрылымы;  

-жол құрылысы кәсіпорындарының 

классификациясы мен функционалдық мақсаты;  

-жол құрылыс жұмыстарының классификациясы; 

жол-құрылыс жұмыстарының жекелеген түрлерінің 

технологиялары; 

- автомобиль жолдары мен аэродромдарды жөндеу 

технологиялары. 

істей алуы керек: - жол-құрылыс жұмыстарының 

жекелеген түрлеріне және автомобиль жолдары мен 
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аэродромдарды жөндеуге арналған технологиялық 

процестерді құрастыруды; 

- автомобиль жолдары мен аэродромдарды 

ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу бойынша алған 

теориялық білімдерін өндірісте қолдану. 

Дағдыларға ие болыңыз:жол дистанциясының 

техникалық паспортының кестелерінің нысандарын 

құрастыру; темір жол көлігінің жол 

шаруашылығының техникалық және технологиялық 

мәселелерін шешуде компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. Құзыретті болу: темір 

жолды ағымдағы жөндеу және жөндеу мәселелері 

бойынша. 

AJSJKSB 

3310 

Автомобиль 

жолдарын 

салу мен 

жөндеуде 

сапаны 

бақылау  

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 5 Геодезия, 

машина жасау 

I,Құрылыс 

материалдары1

, 

Жол 

қауіпсіздігінің 

шарттары, 

Автомобиль 

жолдарын 

пайдалану, 

Дипломдық 

жұмыс 

білу: - Автомобиль жолдарын бақылау және 

диагностикалау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру және сапалы орындау. 

- Әртүрлі қаржыландырумен автомобиль жолдарын 

жөндеу бағдарламаларын әзірлеу. 

- жолдардың негізгі параметрлерін орнату бойынша 

сынақтар жүргізу. 

- жолдардың пайдалану жағдайына жалпы баға беру  

білу: - жол төсемінің қабаттарының қалыңдығын 

өлшеу; 

-кенеп іргетастарының тығыздығын анықтау 

(қиыршық тас, құм, тас жоңқалары); 

-жүйенің құрамдас бөліктерінің геометриялық 

көрсеткіштерін, беріктігі мен сапасын тексеру. 

Дағдыларға ие болыңыз:автомобиль жолдарының 

жол-пайдалану учаскелерінің техникалық 

паспортының кестелерінің нысандарын құрастыру; 

автомобиль көлігінің жол құрылысы саласының 
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техникалық және технологиялық мәселелерін 

шешуде компьютерлік бағдарламаларды қолдану. 

Құзыретті болуы: жолдар мен аэродромдарды 

ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу мәселелері 

бойынша 

TJ 3310 

Темір жол  

 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 5 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары,  

 

Рельстерді 

бұзбай 

тексеру – 

темір 

жолдарды 

жобалау 

 

Білу: құрылыстар мен жол объектілеріне қатысты 

инженерлік шешімдерді қабылдау принциптері, 

конструкцияларды есептеу және жобалау, әртүрлі 

жылжымалы құрамның айналымы үшін жолдардың 

қосылыстары мен қиылыстарының геометриялық 

және техникалық параметрлерін таңдау және 

негіздеу, инженерлік-геологиялық жағдайларды 

талдау, нұсқаларды әзірлеу және техникалық-

экономикалық негіздемелерді орындау  

Істей білу: алған білімдеріне сүйене отырып, өз 

бетінше шешім қабылдауға, темір жол көлігі 

саласындағы ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу 

мен пайдаланудың ұтымды әдістеріне ие болу. 

Дағдыларға ие болыңыз: рельстер мен рельсті 

бекіту, жолдың қондырмасының түрін таңдауға 

техникалық-экономикалық баға беру, рельс 

жолдарының қосылыстары мен қиылыстары, 

жолдың, буын және буынсыз жолдың беріктігіне 

есептеулер, жер асты қабаты туралы жалпы 

мәліметтер, жер асты қабатын, жер асты қабатын 

есептеу қиын жағдайларда. 

Құзырлы болыңыз:Пәнді оқу нәтижесінде студент 

құрылымдар мен объектілерді қадағалауға қатысты 

инженерлік шешімдерді қабылдау, 

конструкцияларды есептеу және жобалау, әртүрлі 

жылжымалы құрамның айналымы үшін жолдардың 
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қосылыстары мен қиылыстарының геометриялық 

және техникалық параметрлерін таңдау және 

негіздеу, инженерлік-геологиялық жағдайларды 

талдау, ұсынылатын құрылымдардың нұсқалық 

әзірлемелері мен техникалық-экономикалық 

негіздемелерін жасау, темір жол көлігі саласында 

ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу мен 

пайдаланудың ұтымды әдістерін меңгеру. 

TJI 3222 

Темір 

жолдарды 

іздену 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 5 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары. 

Темір жол, 

Темір жолды 

жобалау 

 

Білу: жобалық параметрлерді таңдау, темір жол 

трассасының бағыты мен жобасын, бөлек пункттерді 

орналастыру, шағын су өткізгіштер мен үлкен 

көпірлердің түрлері мен саңылауларын таңдау 

сұрақтары; 

 Істей білу: темiр жолдарды түсiруге, трассалауға 

және жобалауға байланысты мәселелердi қою және 

шешу, әр түрлi масштабтағы және контурлардың 

көлденең қималары бойынша карталарда қадағалай 

білу, ары қарай салудың ұтымды негізделген 

нұсқаларын таңдай білу, камералық трассаның 

әдістерін меңгеру. ірі су өткізгіштердің қиылысуын 

негіздеумен нұсқалардың. 

Дағдыларға ие болыңыз: бакалавриаттың 

әдістемесін, жобалау технологиясын және жаңа 

темір жолдарды бағыттау процесінде шешім 

қабылдау процедураларын оқыту кезеңдерінде 

студенттердің меңгеру қабілеттерін дамыта отырып, 

практикалық жобалау дағдыларын меңгерген кең 

профильді мамандарды даярлау болып табылады. . 

Құзырлы болыңыз:Келесі мәселелер 

қарастырылады: пәнді дамытудың жалпы ережелері, 

маршруттың негізгі элементтерін белгілеудің 
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бастапқы алғышарттары, желінің негізгі техникалық 

параметрлерін таңдау арқылы темір жолдарды сызу, 

көпір өткелдерін түсіру, шағын су өткізгіштер, 

техникалық көрсеткіштерді салыстыру нәтижелері 

бойынша жобалаудың негізгі нұсқасын таңдау. 

AJI 3222 

Автокөлік 

жолдарын 

іздену 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 5 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары, 

Жолды 

жобалау. 

 

БілЖолдар мен аэродромдарды түсіру мен 

жобалаудың негізгі ережелері. Автомобиль жолдары 

мен аэродромдардың жоспары мен бойлық профилі. 

Жақсы жағдайда жолды бақылау және өңдеу; 

агрегаттарды, тораптарды, бөлшектерді жобалау 

тәсілдері; технологиялық жабдықтарға арналған 

гидравликалық, пневматикалық, механикалық, 

электрлік, электронды қондырғыларды жобалау 

және пайдалану негіздері. 

Істей білу: Бөлек нүктелерді орналастыру. Жасанды 

құрылымдарды орналастыру. Маршрут 

нұсқаларының техникалық-экономикалық 

негіздемесін салыстыру. Автомобиль жолдары мен 

аэродромдарды жобалаудың негізгі параметрлерін 

таңдау. Автомобиль жолдары мен аэродромдарды 

салу технологиясының негізгі ережелері.Машиналар 

мен олардың тораптарының техникалық 

жағдайының параметрлері; 

Дағдыларға ие болыңыз:Жол төсемінің құрылысы. 

Тротуарлар мен жабындарды салу. Автомобиль 

жолдарын орналастыру. Құзыретті болу: 

жинақталған тәжірибені сыни тұрғыдан қайта 

қарастыра білу, қажет болған жағдайда өзінің кәсіби 

қызметінің профилін өзгерту, хабардар болу, кәсіби 

салада білімі мен түсінігін көрсете білу; 
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KUQI 3222 

Көпір 

өткелдері 

мен тоннель 

қиылыстары

н іздену 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 5 Жоғары 

мпәндік 1, 

Геодезия, 

Машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары1

, 

Көпірлер мен 

құбырлар, 

көпір және 

туннель 

құрылысы 

технологиясы 

Білу: темір жолдар мен автомобиль жолдары 

бойынша ИССО туралы жалпы мәліметтер, 

темірбетонды және металл көпірлерді есептеу және 

жобалау принциптері, құбырлар туралы мәліметтер, 

ХСО пайдалану және қайта құру мәселелері.  

Істей білу:темірбетон, болат және темірбетон 

арқалықтары, тоннельді төсеу учаскелеріндегі 

күштерді анықтау 

Дағдыларға ие болыңыз: заманауи көпір-

туннельдік технологиямен жұмыс істеу дағдылары 

болуы, көпір құрылымдары мен жасанды 

құрылымдардың заманауи және ұтымды түрлерін 

білу. 

Құзырлы болыңыз: ISSO мәселелері бойынша. 
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TJEJ  3223 

ЭЕМ-дегі 

т.ж. 

жолдарын 

есептеу 

және 

жобалау    

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 

 

5 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары,  

Автомобиль 

жолдарын 

жобалау 

Көпірлерді 

салу және 

пайдалану. 

Білу: технологиялық жабдықтардың толық тізімін 

білу және оларды жіктей білу; 

технологиялық жабдықтарды білу. Темір жолды 

есептеу және жобалау ЭЕМ баратын жолдарды, 

технологиялық жабдықты есептеуге қойылатын 

негізгі талаптарды (конструкциялық есеп, электр 

қозғалтқышын таңдау, механикалық, 

гидравликалық, пневматикалық және басқа түрдегі 

жетекті есептеу, жабдықтың электр және 

электрондық схемаларының негізгі органдарын 

есептеу, конструктивті, технологиялық және 

эксплуатациялық жетістіктердің келешегі және әрбір 

эксплуатациялық жабдықтың даму бағыттары; 

еңбекті қорғау, қауіпсіздік және эргономика 

мәселелері 

Қолдану: негізгі технологиялық жабдықты, олардың 

жасалу тарихын және қазіргі даму тенденцияларын, 
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іргелі құрылымын, жұмыс ерекшеліктерін және 

пайдалану параметрлерін есептеу әдістерін таңдау; 

техникалық қызмет көрсету станциясының арнайы 

жабдықтарын жобалау негіздерін; 

Дағдыларға ие болыңыз: пәннің түсінігі, оның 

сипаттамасы және көлемі туралы. 

Құзырлы болыңыз:  заманауи технологиялармен 

жұмыс істеу дағдылары болуы, кәсіби қызмет 

саласында ақпараттық технологияларды пайдалана 

білу, кәсіби салада білімі мен түсінігін көрсете білу; 

AJCPQ 3223 

Автомобиль 

жолдарының 

көліктік-

пайдалану 

қасиеттері      

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 

 

5 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары,  

Автомобиль 

жолдарын 

жобалау 

Көпірлерді 

салу және 

пайдалану. 

 

Білу: Әрбір қазба техникасының мақсаты мен 

көлемі, 

Машиналардың құрылымдық-кинематикалық 

құрылғысы, олардың техникалық, технологиялық 

және пайдалану ерекшеліктері, артықшылықтары 

мен кемшіліктері; 

Істей білу: Қарастырылып отырған жабдықтың 

контурлық схемасы үшін машиналар мен жұмыс 

жабдығының негізгі параметрлерін таңдай отырып, 

конструктивті есептеулерді орындау (жұмыс 

технологиясымен бірге өлшемдік, жұмыстық, 

энергетикалық, кинематикалық және басқа жобалау 

алдындағы орналасу параметрлерін анықтау), 

Дағдыларға ие болыңыз: Жұмыс өнімділігін, 

машиналардың беткі қабатының және негізінің 

оңтайлы параметрлерін анықтаумен операциялық-

технологиялық есептеулер, сонымен қатар 

орындалатын қазба жұмыстарының нақты көлемі 

мен жағдайлары үшін жабдықтар кешенінің оңтайлы 

нұсқасын техникалық-экономикалық анықтау 

әдістері. 
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Құзырлы болыңыз:  Конструктивті, технологиялық 

және эксплуатациялық жетістіктердің болашағы 

және әрбір операциялық технологияның даму 

бағыты. 

 

KHE  3223 

ЭЕМ-де 

көпір 

құрылыстар

ын есептеу         

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 

 

5 Жоғары 

математика I,  

 

Автомобиль 

жолдарын 

жобалау 

Көпірлерді 

салу және 

пайдалану. 

Біл:  цифрлық картаны жасау, экологиялық картаны 

жасау, көлік құралдарын компьютерде есептеу және 

жобалау, құрылыстағы геодезиялық жұмыстардың 

дәлдігін есептеу, геоинформатика, кадастр негіздері. 

Істей білу:практикалық қажеттіліктерді 

қанағаттандыру үшін пайдаланушыға қолжетімді 

бағдарламалық құралдардың негізгі категорияларын 

зерттеу, MSAccess бағдарламалық өнімінде жұмыс 

істеу. 

Дағдыларға ие болыңыз:Заманауи компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану арқылы мәтінді, дизайнды 

және графикалық ақпаратты компьютерде өңдеу. 

Құзырлы болыңыз:  жүйелер мен пайдалану 

жабдықтарын зертханалық, стендтік, диапазондық, 

қабылдау және сынаудың басқа түрлерін орындау 

кезінде орындаушылар тобының құрамында қатыса 

алуы; әртүрлі мәліметтер қоры объектілерін құруда 

практикалық дағдыларды меңгеру және оны іздеу 

және өңдеу үшін пайдалана білу ақпарат. 

MinorПән 1 БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

5 

 

5   Қосымша білім беру бағдарламасының каталогына 

сәйкес (минор) 

TJJK I 3223 

Теміржол 

желісін 

жөндеу және 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

6 5 Жоғары 

мпәндік 1, 

Физика I. 

Геодезия, 

Темір жол ІІІ, 

Темір жол 

құрылысын 

ұйымдастыру, 

білу:жолды басқару жүйесін құру принциптері және 

оның техникалық, технологиялық және 

ұйымдастырушылық негіздері; жолды жөндеудің 

негізгі принциптері; 



 
 

157 
 

күту I    машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы. 

 

жоспарлау 

және басқару, 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

- жолдың жағдайын бағалауды анықтау; жол 

жұмыстарына арналған машиналар, механизмдер 

мен құралдар; жол жұмыстарын өндірудің 

технологиялық процестері; өндірістік базалардың 

мақсаты және олардың даму жолдарының ықтимал 

схемалары; жол шаруашылығы кәсіпорындарының 

құрылымы; жол шаруашылығы кәсіпорындарында 

жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру; жол 

өнеркәсібінде әзірленген жоспарлар; 

жасай алады:жол аралығының техникалық 

паспортын ресімдеу; далалық тексеру кезінде 

жолдың ақауларын анықтауға, жол өлшегіш арбалар 

мен вагондардың таспаларындағы жазбаларды 

шешуге және жол мазмұнының баллдық бағасын 

анықтауға; - әртүрлі ақаулары бар эталондық тұйық 

жолда ақауларды анықтау аппаратурасын реттеу; - 

графикалық-аналитикалық әдіспен немесе 

құрылғының көмегімен жолдың қисық кесінділерін 

есептеу, өту және айналмалы қисықтардың басы мен 

соңын табу; - кәдімгі және көлденең бағыттама 

бұрмалардың бөлінуін жасау. 

Дағдыларға ие болыңыз:Жолды басқару негіздері, 

жолдың жай-күйін, жол жұмыстарын анықтау және 

бағалау, жол-жөндеу жұмыстарының жеке және 

кешенді кешенін технологиялық жобалау, үздіксіз 

дәнекерленген жолды төсеу және жөндеу 

технологиясы мен ұйымдастыру, орташа және 

көтеру жолын жөндеудің технологиясы мен 

ұйымдастыру, ауыстырып-қосқыштарды төсеу және 

өзгерту технологиясы және ұйымдастыру, жөндеу-

жол жұмыстарының ұйымдастыру-техникалық 
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мәселелері, жол машинасы станцияларының жол 

жөндеу жұмыстарын жоспарлау және ұйымдастыру 

Құзырлы болыңыз: Студенттердің жол құрылыстары 

саласында қажетті білімді меңгеруіне бағытталған, олар 

барлық мамандарға: маркшейдерлер мен темір жол 

жобалаушыларына, құрылысшылар мен теміржол 

операторларына қажет. 

KHS 3223 

Көлік 

құрылыстар

ының 

сәулеті       

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

6 5 Жоғары 

мпәндік 1, 

Физика I. 

Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы. 

 

Рельстерді 

бұзбайтын 

сынау, 

көпірлердің 

жер 

сілкінісіне 

төзімділігі, 

Біл: автомобиль көлігіндегі жол құрылысын 

басқарудың ұйымдық құрылымы; жол құрылысы 

кәсіпорындарының классификациясы мен 

функционалдық мақсаттары; жол-құрылыс 

жұмыстарының классификациясы; жол-құрылыс 

жұмыстарының жекелеген түрлерінің 

технологиялары; автомобиль жолдары мен 

аэродромдарды жөндеу технологиялары. Істей білу: 

жол-құрылыс жұмыстарының жекелеген түрлеріне 

және автомобиль жолдары мен аэродромдарды 

жөндеуге арналған технологиялық процестерді 

құрастыруды; автомобиль жолдары мен 

аэродромдарды ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу 

бойынша алған теориялық білімдерін өндірісте 

қолдану. Дағдылары болуы: автомобиль 

жолдарының жол-пайдалану учаскелерінің 

техникалық паспортының кестелерінің нысандарын 

құрастыру; автомобиль көлігінің жол құрылысы 

саласының техникалық және технологиялық 

мәселелерін шешуде компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. 

білуі: темір жол көлігінің тиімділігін арттыру 

міндеттерін және техникалық прогрестің негізгі 

бағыттарын; көпір өткелдері мен тоннель өткелдері 
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бар темір жолдарды жобалаудың теориясы мен 

тәжірибесі; жоспар элементтерін және бойлық 

профильді жобалауға қойылатын талаптарды берік 

түсіну.жобаның параметрлерін таңдау мәселелерін, 

темір жол трассасының бағыты мен жобасын; шағын 

су өткізгіштер мен үлкен көпірлердің түрлері мен 

саңылауларын таңдау. 

істей алуы керек: темір жолдарды түсіру және 

жобалаумен байланысты инженерлік есептерді қою 

және шешу; темiр жолды одан әрi пайдалану кезiнде 

қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету мақсатында 

үлкен су ағысының ұтымды қиылысатын жерлерiн 

таңдау, темiр жолдардың жоспары мен бойлық 

бейiнiн жобалау үшiн нормативтiк материалдарды 

қолдануда практикалық дағдыларды меңгеру. 

Дағдыларға ие болыңыз: жол элементтерінің бір-

бірімен тегіс конъюгациясы және оның қоршаған 

ландшафтпен үйлесімді үйлесуі мәселелерін 

қарастырады. 

Құзіретті болу: оқушылардың білім мен 

практикалық дағдыларды меңгеруі: қоршаған 

ортаны қорғау талаптарын орындай отырып, жол 

элементтерін бір-бірімен тегіс үйлестіру және 

оларды қоршаған ландшафтпен үйлесімді үйлестіру. 

Ton 3223  

Туннельдер 

 

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

6 5 Жоғары 

мпәндік 1, 

Физика I. 

Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары, 

Көпір мен 

туннель 

құрылысының 

технологиясы, 

Туннельдер 

мен 

метролардың 

білу: студенттерді туннельдеу ғылымының қазіргі 

жағдайы туралы білім жүйесімен қаруландыру; 

жасай алады:студенттерге барынша үнемді 

нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді жобалық 

шешімдерді таңдау дағдыларын қалыптастыру; - 

көпірлер мен тоннельдердің тірек 

конструкцияларының көтергіштігін сапалық және 
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Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы. 

 

сейсмикалық 

төзімділігі, 

сандық бағалау дағдыларын меңгеру. 

Дағдыларға ие болыңыз: жоғары кәсіптік білім 

деңгейінде көліктік тоннельдер мен 

метрополитендерді жобалау бойынша мамандарды 

теориялық және практикалық оқытуды қамтамасыз 

ету және осы саланы кейіннен жетілдіру Құзыретті 

болуы: тоннельдерді төсеу құрылымдарының, 

туннельдердің құрылымдары мен жабдықтарының 

негізгі сипаттамалары, туннельге жүктемелер мен 

әсер ету; төсеу, туннельді қаптаманың статикалық 

есебі, Таулы аймақтарда тоннельдерді салуды 

ұйымдастыру және салу әдістері 

TJJ 3306 

Темір 

жолдарды 

жобалау  

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

7 4 Жоғары 

математикаI, 

ФизикаI, 

Геодезия, 

Машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдарыI, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы 

 

III темір жол 

жолы, Темір 

жол 

құрылысын 

ұйымдастыру, 

жоспарлау 

және басқару 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Біл: күрделі болып табылады, темір жолды салу мен 

пайдаланудың технологиялық және 

ұйымдастырушылық ерекшеліктерімен үйлестіруді 

талап ететін жобалық, жобалық, теориялық және 

техникалық-экономикалық білімдер мен шешімдерді 

қамтиды. 

Теміржол көлігінің негізін темір жол құрайды.  

Қолдану: тасымалдаудың нақты шарттарына, 

жүктердің түрі мен қасиеттеріне байланысты 

вагондар мен автопоездарды мақсатқа сай пайдалану 

бағыттарын анықтау;  

Дағдыларға ие болыңыз: күрделі болып табылады, 

темір жолды салу мен пайдаланудың технологиялық 

және ұйымдастырушылық ерекшеліктерімен 

үйлестіруді талап ететін жобалық, жобалық, 

теориялық және техникалық-экономикалық білімдер 

мен шешімдерді қамтиды. 

Құзырлы болыңыз: тасымалдаудың нақты 

жағдайларына, жүктердің түрі мен қасиеттеріне 
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қарай вагондар мен автопоездарды мақсатқа сай 

пайдалану бағыттарын анықтау, өнімділік 

көрсеткіштерін есептей және талдай білу, жолдың 

пайдаланылуына бақылауды ұйымдастыра білу. 

жылжымалы құрам және оны пайдалану 

AJJ 3306 

Автомобиль 

жолдарын 

жобалау            

БП/ 

ТП 

Емтиха

н 

7 4 Жоғары 

математикаI, 

ФизикаI, 

Геодезия, 

Машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдарыI, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы 

Дипломдық 

жұмыс. 

Біл: күрделі болып табылады, жолдың 

геометриялық элементтерінің өлшемдерін 

тағайындау және пайдалану әдістерін салудың 

технологиялық және ұйымдастырушылық 

ерекшеліктерімен үйлестіруді қажет ететін жобалық, 

конструкторлық, теориялық және техникалық-

экономикалық білімдер мен шешімдерді қамтиды; 

- жолдың жол төсемін жобалау негіздерін; 

- жабындарды есептеудің жобалау принциптері мен 

әдістерін; 

- су өткізгіштердің саңылауларын есептеу әдістерін; 

- жолдардың қиылыстары мен тораптарының 

жобалық ерекшеліктерін; 

- жолдар мен жол құрылыстарын түсіру және сызу 

әдістерін; 

- қиын табиғи жағдайларда жолды жобалау 

ерекшеліктері; 

- әуеайлақты жобалау принциптері. 

Қолдану: тасымалдаудың нақты шарттарына, 

жүктердің түрі мен қасиеттеріне байланысты 

вагондар мен автопоездарды мақсатқа сай пайдалану 

бағыттарын анықтау; 

Дағдыларға ие болыңыз: күрделі болып табылады, 

темір жолды салу мен пайдаланудың технологиялық 

және ұйымдастырушылық ерекшеліктерімен 

үйлестіруді талап ететін жобалық, жобалық, 
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теориялық және техникалық-экономикалық білімдер 

мен шешімдерді қамтиды. 

Құзырлы болыңыз: тасымалдаудың нақты 

жағдайларына, жүктердің түрі мен қасиеттеріне 

қарай вагондар мен автопоездарды мақсатқа сай 

пайдалану бағыттарын анықтау, өнімділік 

көрсеткіштерін есептей және талдай білу, жолдың 

пайдаланылуына бақылауды ұйымдастыра білу. 

жылжымалы құрам және оны пайдалану 

KSJK 3306 

Көпірлердің 

сенімділігі 

мен жүк 

көптергіштіг

і  

БП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Жоғары 

математика I, 

физика I, 

геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары 

I, инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

инженерлік 

механика II.  

Көпірлерді 

қайта құру 

және жөндеу, 

- Көпірлердің 

сейсмикалық 

төзімділігі. 

 

білу:темір жол көлігінің тиімділігін арттыру 

міндеттері және техникалық прогрестің негізгі 

бағыттары; көпір өткелдері мен тоннель өткелдері 

бар темір жолдарды жобалаудың теориясы мен 

тәжірибесі; жоспар элементтерін және бойлық 

профильді жобалауға қойылатын талаптарды нық 

түсіну.жобаның параметрлерін таңдау мәселелері, 

темір жол трассасының бағыты мен жобасы; шағын 

су өткізгіштер мен үлкен көпірлердің түрлері мен 

саңылауларын таңдау. 

жасай алады: темір жолдарды түсіруге және 

жобалауға байланысты инженерлік есептерді қоюға 

және шешуге; темiр жолды одан әрi пайдалану 

кезiнде қауiпсiз жұмыс iстеуiн қамтамасыз ету 

мақсатында үлкен су ағысының қиылысатын 

ұтымды жерлерiн таңдау, темiр жолдардың жоспары 

мен бойлық бейiнiн жобалау үшiн нормативтiк 

материалдарды қолдануда практикалық дағдыларға 

ие болу. 

Дағдыларға ие болыңыз: Темір жолдардағы МП 

жобалау негіздері, МП учаскелеріндегі және шағын 

су ағынды құрылыстар шегіндегі темір жолдардың 
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жоспары мен бойлық профилін жобалау, МП 

учаскелеріндегі темір жолдарды сызу, МП түсіру, 

МП жобадағы гидрологиялық есептеулер, көпір 

саңылауларын анықтау, МП нормативтік 

құрылымдар, ерекше жағдайларда МП, шағын ISSO 

жобалау, көпір өткелдерінің нұсқаларын 

техникалық-экономикалық салыстыру 

Құзырлы болыңыз: жолдың және жол 

құрылыстарының құрылымдық элементтері 

туралы негізгі мәліметтерді беру; - студенттерді 

автомобильдердің жолда жүру заңдылықтарымен 

және автомобиль жолдарының элементтеріне 

қойылатын талаптармен таныстыру; - жолдарды, 

жол төсемдерін, жол төсемдерін жобалау негіздерін 

беру; - көпірлер мен шағын су өткізгіштерді 

жобалау негіздерін беру. 

TJ I 3225 

Теміржол  I              

БП/Т

П 

Емтиха

н 

5 

 

3 Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары, 

машина жасау 

II. 

Темір жол II, 

Дипломдық 

жұмыс 

 

білу: конструкциялар мен жол объектілеріне 

қатысты инженерлік шешімдерді қабылдау, 

құрылымдарды есептеу және жобалау, әртүрлі 

жылжымалы құрамды өңдеуге арналған жолдардың 

қосылыстары мен қиылыстарының геометриялық 

және техникалық параметрлерін таңдау және 

негіздеу, инженерлік-геологиялық жағдайларды 

талдау, нұсқаларды әзірлеу және техникалық-

экономикалық негіздемелерді орындау принциптері 

ұсынылатын құрылымдар , темір жол көлігі 

саласындағы ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу 

мен пайдаланудың ұтымды әдістерін. 

жасай алады:алған білімдеріне сүйене отырып, өз 

бетінше шешім қабылдауға дағдыланады.  

Дағдыларға ие болыңыз:жол дистанциясының 
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техникалық паспортының кестелерінің нысандарын 

құрастыру; темір жол көлігінің жол 

шаруашылығының техникалық және технологиялық 

мәселелерін шешуде компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. Құзыретті болу: темір 

жолды ағымдағы жөндеу және жөндеу мәселелері 

бойынша. 

AJQTY 3225 

I 

Автомобиль 

жолы 

құрылысын

ың 

технологияс

ы және 

ұйымдастыр

у               

БП/Т

П 

Емтиха

н 

5 

 

3 Жоғары 

мМатематика1, 

Физика1, 

Геодезия, 

Инженерлік 

механика I, 

Құрылыс 

материалдары1

,  

Автомобиль 

жолдары 

құрылысының 

технологиясы 

II, 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Білу: Автомобиль жолдары мен аэродромдарды 

жобалаудың негізгі параметрлерін таңдау. 

Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу 

технологиясының негізгі ережелері. 

Істей білу: Жасанды құрылымдарды орналастыру. 

Маршрут нұсқаларының техникалық-экономикалық 

негіздемесін салыстыру. Жол төсемінің құрылысы. 

Тротуарлар мен жабындарды салу. Автомобиль 

жолдарын орналастыру 

Дағдыларға ие болыңыз: Жолдар мен 

аэродромдарды түсіру мен жобалаудың негізгі 

ережелері. Автомагистральдар мен аэродромдардың 

жоспары мен бойлық профилі .. 

Құзырлы болыңыз: Жолды бақылау. Бөлек 

нүктелерді орналастыру. 

CQ I 3225 

Көпірлермен

құбырлар I 

БП/Т

П 

Емтиха

н 

5 

 

3 Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары, 

машина жасау 

II. 

Дипломдық 

жұмыс 

Білу: тепловоздарға техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу ережелерін, вагондардың тораптары 

мен тораптарын бөлшектеу, тазалау, жөндеу, 

құрастыру және сынау технологиялық процесінің 

картасын жасай білу, агрегаттарды жөндеу кезіндегі 

технологиялық процестердің сақталуын және 

тепловоздың тораптары және олардың техникалық-

экономикалық сипаттамасы 

Істей білу: механикалық бөліктің ақауларының 
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себептерін анықтауға, оның ішінде компьютерді 

пайдалана отырып, механикалық бөліктің 

динамикасы мен беріктігіне есептеулер жүргізуге, 

қолданыстағы талаптарға және техникалық қызмет 

көрсету шараларына сәйкес жекелеген агрегаттарды 

жаңғырту жобаларын әзірлеуге; осындай 

бірліктерден. 

Дағдыларға ие болыңыз: ISSO ұйымдық, 

технологиялық және конструкторлық шешімдері 

туралы, қазіргі кезеңдегі жобалау жұмыстарын 

жетілдірудегі конструктордың рөлі туралы. 

Құзырлы болыңыз:  автоматтандыру жүйесін 

әзірлеуге техникалық тапсырманы құрастыра білу, 

автомобильдерді жасау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, 

әмбебап автоматтандыру құралдарының негізінде 

автоматты басқару жүйесін құру және есептеу, 

технологиялық процестерді автоматты басқару 

процестерін талдау; жабдық; 

 

OH (I)  2206 

Өндірістік 

тәжірибе 

БП/Т

П 

Тәжіри

бе 

бойын

ша 

қорыт

ынды 

баға 

4 3 SRPU Бакалавриат 

тәжірибесі 

Білу:; жобалықпараметрлердітаңдау, 

теміржолтрассасыныңбағытыменжобасын, 

бөлекпункттердіорналастыру, 

шағынсуөткізгіштерменүлкенкөпірлердіңтүрлерімен

саңылауларынтаңдаусұрақтары; 

Істейбілу:теміржолдардытүсіруге, 

трассалауғажәнежобалауғабайланыстыесептердіқою

жәнешешу, 

әртүрлімасштабтағыжәнеконтурлардыңқималарыбо

йыншакарталардаізінжүргізебілу, 

әріқарайсалудыңұтымдынегізделгеннұсқаларынтаңд
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айбілу, камералықәдістімеңгеру. 

ірісуөткізгіштердіңқиылысуыннегіздейотырыпнұсқа

лардықадағалау;  

Дағдыларғаиеболыңыз:бакалавриаттыңәдістемесін

, 

жобалаутехнологиясынжәнежаңатеміржолдардыбағ

ыттаупроцесіндешешімқабылдаупроцедураларыноқ

ытукезеңдеріндестуденттердіңмеңгеруқабілеттерінд

амытаотырып, 

практикалықжобалаудағдыларынмеңгергенкеңпроф

ильдімамандардыдаярлауболыптабылады. ;  

Құзырлыболыңыз:Мынадаймәселелерқарастырыла

ды: теміржолдардыжобалаудыңжалпыережелері, 

теміржолдардыжобалаудағытартымдылықесептері, 

тартукүшінесептеудіорындаукезіндегіэнергиялықесе

птеулер, 

тартқышесептеулердеавтоматтыәдістердіқолдану. 
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QUJ  3311 

Құрылысты 

ұйымдастыр

у және 

жоспарлау     

БП/Т

П 

Емтиха

н 

5 4 Құрылыс 

материалдары 

2 Құрылыс 

конструкцияла

ры Темірбетон 

металл 

Кәсіпорын 

экономикасы 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Біл: құрылыстағы, құрылыс материалдары мен 

бұйымдарын өндірудегі технологиялық процестерді, 

қалаларды, ғимараттар мен құрылыстарды 

инженерлік жүйелерді басқарудың, автоматты, 

автоматтандырылған және роботтандырылған 

басқару жүйесін әзірлеудің мақсаты, принципі және 
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конструкцияла

ры. Арнайы 

конструкцияла

р Құрылыс 

машиналары 

негіздері; саладағы автоматтандыру мен 

роботтандырудың негізгі техникалық құралдарының 

мақсаты мен жұмыс істеу принципін; 

Қолдану: автомобильдердің автоматты жүйелерінің 

жұмыс істеу принциптерін зерттеу; 

автомобильдердің автоматты жүйелерінің 

конструктивтік ерекшеліктерімен танысу; 

Дағдыларға ие болыңыз: құрылыс машиналарын, 

құрылғыларын, технологиялық желілерін, икемді 

автоматтандырылған өндірісті (GAP) басқарудың 

автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және 

олардың жұмысын бақылау негіздерінің жұмыс 

дағдылары; 

Құзырлы болыңыз:  көлік жүйелерін құрудың 

теориялық негіздерін және нақты әдістерін меңгеру; 

EH  4301 

Еңбекті 

қорғау  

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 5 Геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары 

II, инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, I 

темір жолды 

күтіп ұстау 

және жөндеу. 

Дипломдық 

жұмыс. 

Біл: құрылыстағы, құрылыс материалдары мен 

бұйымдарын өндірудегі технологиялық процестерді, 

қалаларды, ғимараттар мен құрылыстарды 

инженерлік жүйелерді басқарудың, автоматты, 

автоматтандырылған және роботтандырылған 

басқару жүйесін әзірлеудің мақсаты, принципі және 

негіздері; саладағы автоматтандыру мен 

роботтандырудың негізгі техникалық құралдарының 

мақсаты мен жұмыс істеу принципін; 

Қолдану: автомобильдердің автоматты жүйелерінің 

жұмыс істеу принциптерін зерттеу; 

автомобильдердің автоматты жүйелерінің 

конструктивтік ерекшеліктерімен танысу; 

Дағдыларға ие болыңыз: құрылыс машиналарын, 

құрылғыларын, технологиялық желілерін, икемді 

автоматтандырылған өндірісті (GAP) басқарудың 
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автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және 

олардың жұмысын бақылау негіздерінің жұмыс 

дағдылары; 

Құзырлы болыңыз:  көлік жүйелерін құрудың 

теориялық негіздерін және нақты әдістерін меңгеру; 

 

KE  4302 

Кәсіпорын 

экономикас

ы  

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 5 Жоғары 

мпәндік 1, 

Физика1 

Дипломдық 

жұмыс. 

Біл: құрылыстағы, құрылыс материалдары мен 

бұйымдарын өндірудегі технологиялық процестерді, 

қалаларды, ғимараттар мен құрылыстарды 

инженерлік жүйелерді басқарудың, автоматты, 

автоматтандырылған және роботтандырылған 

басқару жүйесін әзірлеудің мақсаты, принципі және 

негіздері; саладағы автоматтандыру мен 

роботтандырудың негізгі техникалық құралдарының 

мақсаты мен жұмыс істеу принципін; 

Қолдану: автомобильдердің автоматты жүйелерінің 

жұмыс істеу принциптерін зерттеу; 

автомобильдердің автоматты жүйелерінің 

конструктивтік ерекшеліктерімен танысу; 

Дағдыларға ие болыңыз: құрылыс машиналарын, 

құрылғыларын, технологиялық желілерін, икемді 

автоматтандырылған өндірісті (GAP) басқарудың 

автоматтандырылған жүйелерін әзірлеу және 

олардың жұмысын бақылау негіздерінің жұмыс 

дағдылары; 

Құзырлы болыңыз:  көлік жүйелерін құрудың 

теориялық негіздерін және нақты әдістерін меңгеру; 

TQN 3306 

Теміржол 

құрылысын

ың 

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

 

6 

 

4 Жоғары 

математикаI, 

ФизикаI, 

Геодезия, 

ІІІ темір жол 

жолы, ІІ темір 

жолды күтіп 

ұстау және 

Біл: Пойыздар қозғалысының үздіксіздігі мен 

қауіпсіздігі және темір жолдардың негізгі 

техникалық құралдарын пайдалану тиімділігі, 

тасымалдау процестері оның жағдайына 
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технологияс

ы   

Инженерлік 

механика I, 

Құрылыс 

материалдарыI, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы 

жөндеу, Темір 

жол 

құрылысын 

ұйымдастыру, 

жоспарлау 

және басқару. 

Дипломдық 

жұмыс 

байланысты; 

Қолдану: өнімділік көрсеткіштерін есептеу және 

талдау жасау, автомобиль жылжымалы құрамының 

жұмысын және оны пайдалануды бақылауды 

ұйымдастыра білу. 

Дағдыларға ие болыңыз: Тиісті есептеу 

схемаларына өте оңай түрлендіруге болатын негізгі 

агрегаттардың, механизмдердің, тораптар мен 

жүйелердің жұмыс істеу принципі және 

конструктивті орындалуы жеткілікті түрде егжей-

тегжейлі сипатталған. 

 Құзырлы болыңыз: виртуалды және 

толықтырылған шындық жүйелерін қолдану 

салалары 

JJEZA  3306 

Жол 

жабының 

есептеудің 

заманауи 

әдістері  

 

 

 

 

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

 

6 4 Жоғары 

мМатематика1, 

Физика1, 

Геодезия, 

Инженерлік 

механика I, - 

Құрылыс 

материалдары1

, Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы  

 

Автомобиль 

жолдарын 

қайта құру, - 

дипломдық 

жұмыс 

 

Біл: ұсынылған шешімдердің экономикалық 

тиімділігін бағалау және оларды оңтайландыру 

арқылы қолданыстағы қоймаларды қайта құру 

бойынша көлік-қойма кешендерінің, алдыңғы 

қатарлы технологиялардың және жүк тиеу-түсіру 

жұмыстарын ғылыми ұйымдастырудың тасымалдау 

процесіндегі орны мен рөлін түсіну; 

Қолдану: автомобильдердің автоматты жүйелерінің 

жұмыс істеу принциптерін зерттеу; 

автомобильдердің автоматты жүйелерінің 

конструктивтік ерекшеліктерімен танысу; 

автомобильдерді автоматты басқару жүйесін 

құрудың теориялық негіздерін және нақты әдістерін 

меңгеру; 

Дағдыларға ие болыңыз: мультимедиялық 

өнімдерді әзірлеу, шындықтың мамандандырылған 

бағдарламалық қамтамасыз етуінде графикалық 
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объектілердің анимацияларын жасау  

Құзырлы болыңыз: виртуалды және кеңейтілген 

жүйелерді қолдану  

 

KTQT  3306 

Көпірлер 

мен 

тоннельдер 

құрылысын

ың  

технологияс

ы             

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

 

6 4 Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары1

, Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

Инженерлік 

механика II. 

 

Көпірлердің 

сенімділігі 

мен өткізу 

қабілеті 

Дипломдық 

жұмыс 

 

 

білу:көпірлер мен тоннельдер салу 

технологиясының негіздері; - жолдарды күтіп ұстау 

мен жөндеуді ұйымдастыру және технологиясы; - 

жол қозғалысы қауіпсіздігін ұйымдастыру және 

қамтамасыз ету 

жасай алады:көпірлер мен тоннельдердің 

құрылысын ұйымдастырудың міндеттері мен 

принциптерін қарастыру, жабынның кедір-

бұдырлығын анықтау. 

Дағдыларға ие болыңыз:өндірісті ұйымдастыру-

техникалық дайындау тәртібі, жобалау әдістері, 

ұйымдастыру және құрылыс технологиясы, 

өндірістік базаны ұйымдастыру мәселелері, 

құрылыстағы материалдық-техникалық қамтамасыз 

ету. Жасанды құрылымдардың құрылысын 

басқарудағы заманауи ақпараттық жүйелер мен 

технологиялар сипатталған. 

Құзырлы болыңыз: Пәнді оқу – жетекші әдіс 
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ретінде жүйелерді математикалық модельдеуді 

пайдаланатын жүйелі тәсіл. 

 - студенттерді туннельдеу ғылымының қазіргі 

жағдайы туралы білім жүйесімен қаруландыру; 

- студенттерге ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу 

үшін ең тиімді жобалық шешімдерді таңдау 

дағдыларын қалыптастыру; 

- көпірлер мен тоннельдердің тірек 

конструкцияларының көтергіштігін сапалық және 

сандық бағалау дағдыларын меңгеру. 

KSP 4303 

Көпірлерді 

салу және 

пайдалану    

 

 

 

 

 

 

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары2

, Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, I 

темір жолды 

күтіп ұстау 

және жөндеу, 

 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

білу:жүйелікталдаудыпайдаланаотырып, 

ұйымдастыруүлгілерінбағдарламалаужәнеәзірлеу, 

техникалықәдебиеттерменқұжаттамаларды, 

нормативтікжәнеанықтамалықәдебиеттердісауаттыж

әнесынитұрғыданоқу. Сондай-

ақтеміржолжолынкүтіпұстаубойыншатехникалықнұ

сқаулар. 

жасайалады: алғанбілімдерінесүйенеотырып, 

өзбетіншешешімқабылдауғадағдыланады. 

Дағдыларғаиеболыңыз:оқушылардыжолдардағыүл

кенкөпірқұрылыстарыменжәнежасандықұрылыстар

ментаныстыру; 

- көпірлердіесептеунегіздерінберу; 

- студенттердікөпірлер, тоннельдер, 

құбырларсалудыңнегізгіәдістеріментаныстыру. 
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KT  4303 

Көпірлер 

мен 

туннельдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары, 

инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

білу: оқушыларды жолдардағы үлкен көпір 

құрылыстарымен және жасанды құрылыстармен 

таныстыру; 

- көпірлерді есептеу негіздерін беру; 

жасай алады: көпірлерді, тоннельдерді, 

құбырларды салудың негізгі әдістерімен 

студенттерді таныстыру.  

Құзырлы болыңыз:  оқушыларды жолдардағы 

үлкен көпір құрылыстарымен және жасанды 

құрылыстармен таныстыру; 

- көпірлерді есептеу негіздерін беру; 

- студенттерді көпірлер, тоннельдер, құбырлар 

салудың негізгі әдістерімен таныстыру. 

Дағдыларға ие болыңыз: студенттерге темір 

жолдардағы көпірлер мен жасанды құрылыстарды 

жобалау және салу негіздерін үйретуде. 

Құзырлы болыңыз:  Пән ҚНжЕ және ГОСТ 

заманауи талаптарына сәйкес келетін жол 

жабындарының, бағандардың заманауи 

құрылымдарын, көлік өнеркәсібінде және көпір 

құрылысында беріктікке құрылымдық элементтерді 

есептеу әдістерін үйретеді. 
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KQJJ  4303 

Көпірлерді 

қайта 

жаңарту 

және жөндеу   

 

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Жоғары 

мМатематика1, 

Физика1, 

Геодезия, 

Инженерлік 

механика I,- 

Құрылыс 

материалдары, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

Инженерлік 

механика II. 

 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

білу:  

- студенттерді көпір құрылысы ғылымының қазіргі 

жағдайы туралы білім жүйесімен қаруландыру; 

- студенттерге барынша үнемді нұсқаларға қол 

жеткізу үшін ең тиімді жобалық шешімдерді таңдау 

дағдыларын қалыптастыру; 

жасай алады:көпірлер мен тоннельдердің тірек 

конструкцияларының көтергіштігін сапалық және 

сандық бағалау дағдыларын меңгеру. 

Дағдыларға ие болыңыз:жоғары кәсіптік білім 

деңгейінде көпірлерді қайта құру және жөндеу 

бойынша мамандарды теориялық және практикалық 

оқытуды қамтамасыз ету және осы салада 

магистратурада және біліктілікті арттырудың басқа 

нысандарында кейіннен жетілдіру. Ол отандық және 

шетелдік тәжірибені талдау негізінде көпірлерді 

реконструкциялаудың орындылығы мен түрлерін, 

сондай-ақ құрылымдық механика мен құрылыс 

құрылымдарының әдістерін нақты қолдану ретінде 

ұсынылған көпірлерді қайта құру мен жөндеуді 

зерттейді. 

Құзырлы болыңыз: пәні бойынша»Көпірлерді 

реконструкциялау және жөндеу» қарастырылады: 

Көпірлерді қайта құру туралы жалпы ақпарат, 

көпірлерді қайта құру қажеттілігінің негізгі 

себептері, қайта құрудың техникалық-экономикалық 

негіздемесі, көпірлерді қайта құру нұсқаларының 

тиімділігін негізгі бағалау, орнату және 

қондырмаларды бөлшектеу, көпірлерді қайта 

құрудың басқа түрлері, көпірлер мен құбырларды 

жөндеу 
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RBB  4306 

Рельстердің 

беріктігін 

бақылау     

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Геодезия, 

инженерлікмех

аника I, 

құрылысматери

алдары II, 

инженерлікгео

логия, 

механикаТемір

жолжолдарынк

үтіпұстаужәне

жөндеу I. 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Білу:темір жол жөндеу жұмыстарын тағайындау; - 

визуалды тексеру жүргізу және жол ақауларының 

тізімін жасау; - жолды және жол құрылыстарын 

жөндеудің экономикалық тиімділігін есептеу; - жол 

және жол құрылыстарын пайдалану кезінде күтіп 

ұстау; 

жасай алады:жол учаскелеріне көзбен шолу 

жүргізеді; - жол ақауларының тізімін құрастыру; - 

жол және жол құрылыс жөндеу жұмыстарының 

экономикалық тиімділігін есептеу; - жол жөндеу 

шараларын белгілеу; - жөндеу жұмыстарын 

ұйымдастыру. 

Дағдыларға ие болыңыз: Пән бойынша темір жол 

құрылысын жетілдіру, жұмыс өндірісін жобалау, 

өндірістік циклдардың ұзақтығын қысқарту, еңбек 

өнімділігін арттыру, ресурстарды үнемдеу, ғылыми-

техникалық прогресті жеделдету жолдарын 

зерттейді. 

Құзырлы болыңыз: рельстерді бұзбай бақылаудың 

физикалық негіздерін зерттеу; 

 - ақауларды анықтауға арналған құрылғының 
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жұмыс істеу принциптерін зерттеу; 

 - ақауларды табу арбасының 

конструкциялары мен сипаттамаларын зерттеу; 

 - рельстерді бұзбай бақылау құралдарының 

жұмыс істеу ережелерін оқу. 

Дағдыларға ие болу: эксперименттік мәліметтер мен 

алынған шешімдердің нәтижелерін салыстыру 

арқылы таңдалған модельдің дұрыстығын негіздей 

білу; кәсіби зерттеу нәтижелерін өңдеу, талдау және 

синтездеу үшін математикалық әдістерді қолдана 

білу. 

Құзыретті болу: автоматтандыру жүйесін әзірлеуге 

техникалық тапсырманы құрастыра білу, 

автомобильдерді жасау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, 

автоматты басқару жүйесін құру және есептеу,  

QQSH  4303 

Жол 

қозғалысы 

қауіпсіздігін

ің шарттары               

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Геодезия, 

инженерлік 

механика I, - 

құрылыс 

материалдары 

I, инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы. 

Дипломдық 

жұмыс 

 

білу: автомобиль көлігі жұмысының негізгі 

көрсеткіштері мен сипаттамалары; жолдың көлік 

құрылымы ретіндегі ерекшеліктерін; көлік 

қозғалысының үлгілері 

жасай алады:жолды зерттеу; көлік ағындарының 

қозғалыс режимдерін және қозғалыс қауіпсіздігін 

бағалау, жолдардың көліктік-пайдалану сапасын 

және қозғалыс қауіпсіздігін жақсарту бойынша 

шараларды әзірлеу. 

Дағдыларға ие болыңыз: Студенттердің «Жол 

жағдайлары және жол қозғалысы қауіпсіздігі» пәнін 

оқуы оларға жол жағдайларының көлік 

құралдарының режимдері мен қауіпсіздігіне әсерінің 

теориялық негіздерін білу, автомобиль жолдарын 

бағалау принциптерімен және әдістерімен танысу 
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үшін қажет. қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

көзқарасы және автомобиль жолдарын жобалау мен 

пайдалану кезінде жол жағдайын жақсартудың 

негізгі шаралары 

Құзырлы болыңыз:  Бұл курс жол қозғалысы 

қауіпсіздігі тұрғысынан автомобиль жолдарын 

жобалау мен пайдаланудың жалпы теориялық 

аспектілері мен практикалық бағыттарын ұсынады. 

Тон II 4303 

Туннельдер 

II 

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары 

I, инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

инженерлік 

механика II. 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Білу: көпірлердің, тоннельдердің және 

метрополитендердің құрылысын ұйымдастырудың 

негізгі принциптері, ISSO жобалаудың теориясы мен 

практикасы, жобалау жұмыстарына қойылатын 

заманауи талаптар. 

 Істей білу: құрылысты ұйымдастыру әдістерін, 

жоспарлауды, техниканы таңдауды, ИССО 

объектілерін салу кезінде жұмыс уақытын 

анықтауды, көпірлерді, жасанды құрылыстарды 

құру және жаңғырту бойынша жобалық 

құжаттаманы әзірлеу, жобалау саласындағы 

мәселелерді шешу  

Дағдыларға ие болыңыз: жаңа материалдарды 

пайдалана отырып ISSO құрылысының озық 

технологияларын пайдалануға., жобалау 

жұмыстарын жақсарту бойынша қажетті ақпаратты, 

техникалық деректерді, көрсеткіштер мен жұмыс 

нәтижелерін зерделеу және талдау. 

Құзырлы болыңыз: жоспарлау мәселелерін 

шешуге, құрылыс алаңдарының POS, PPR және 

технологиялық картасын әзірлеуге, құрылыстың 

жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеуге Түсінігі 

болуы: көпірлер мен құбырлардың, тоннельдердің 
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және метролардың құрылымдары туралы.  

көпірлер мен құбырлар үкіметі. 

ON (II) 3307 

Өндірістік  

тәжірибе    

ПП/Т

П 

Тәжіри

бе 

бойын

ша 

қорыт

ынды 

баға 

6 3 Теміржол 

жолы, PAD, 

MиT 

Бакалавриат 

тәжірибесі, 

жазу және 

ДЖ қорғау 

Білу:; жобалық параметрлерді таңдау, темір жол 

трассасының бағыты мен жобасын, бөлек пункттерді 

орналастыру, шағын су өткізгіштер мен үлкен 

көпірлердің түрлері мен саңылауларын таңдау 

сұрақтары; 

Істей білу: темір жолдарды түсіруге, трассалауға 

және жобалауға байланысты есептерді қою және 

шешу, әр түрлі масштабтағы және контурлардың 

қималары бойынша карталарда ізін жүргізе білу, әрі 

қарай салудың ұтымды негізделген нұсқаларын 

таңдай білу, камералық әдісті меңгеру. ірі су 

өткізгіштердің қиылысуын негіздей отырып 

нұсқаларды қадағалау;  

Дағдыларға ие болыңыз: бакалавриаттың 

әдістемесін, жобалау технологиясын және жаңа 

темір жолдарды бағыттау процесінде шешім 

қабылдау процедураларын оқыту кезеңдерінде 

студенттердің меңгеру қабілеттерін дамыта отырып, 

практикалық жобалау дағдыларын меңгерген кең 

профильді мамандарды даярлау болып табылады. ;  

Құзырлы болыңыз: Мынадай мәселелер 

қарастырылады: темір жолдарды жобалаудың 

жалпы ережелері, темір жолдарды жобалаудағы 

тартымдылық есептері, тарту күшін есептеуді 

орындау кезіндегі энергиялық есептеулер, тартқыш 

есептеулерде автоматты әдістерді қолдану. 
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P
O

II
 -

1
3
  
М

о
д
у
л
ь
-к

әс
іп

ті
к
-б

ағ
д
ар

л
ы

 I
I 

TJII 3225 

Темір жол  II    

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

6 

 

5 Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

Инженерлік 

механика II. І 

теміржол жолы 

 

Дипломдық 

жұмыс 

 

білу: құрылыстар мен жол объектілеріне қатысты 

инженерлік шешімдерді қабылдау, құрылымдарды 

есептеу және жобалау, әртүрлі жылжымалы 

құрамды өңдеуге арналған жолдардың қосылыстары 

мен қиылыстарының геометриялық және 

техникалық параметрлерін таңдау және негіздеу, 

инженерлік-геологиялық жағдайларды талдау, 

нұсқаларды әзірлеу және техникалық-экономикалық 

негіздемелерді орындау принциптері ұсынылатын 

құрылымдар, темір жол көлігі саласындағы ғылыми-

техникалық ақпаратты іздеу мен пайдаланудың өз 

ұтымды әдістері. 

жасай алады:алған білімдеріне сүйене отырып, өз 

бетінше шешім қабылдауға дағдыланады.  

Дағдыларға ие болыңыз:жол дистанциясының 

техникалық паспортының кестелерінің нысандарын 

құрастыру; темір жол көлігінің жол 

шаруашылығының техникалық және технологиялық 

мәселелерін шешуде компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану. Құзыретті болу: темір 

жолды ағымдағы жөндеу және жөндеу мәселелері 

бойынша. 
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AJQTUII 

3225 

II 

Автомобиль 

жолы 

құрылысын

ың 

технологияс

ы және 

ұйымдастыр

у    

 

 

 

 

 

 

Жоғары 

Математика1, 

Физика1, 

Геодезия, 

Инженерлік 

механика I, 

Құрылыс 

материалдары1

, Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

Жол 

құрылысының 

технологиясы І 

 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Білу: Автомобиль жолдары мен аэродромдарды 

жобалаудың негізгі параметрлерін таңдау. 

Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу 

технологиясының негізгі ережелері. 

Істей білу: Жасанды құрылымдарды орналастыру. 

Маршрут нұсқаларының техникалық-экономикалық 

негіздемесін салыстыру. Жол төсемінің құрылысы. 

Тротуарлар мен жабындарды салу. Автомобиль 

жолдарын орналастыру 

Дағдыларға ие болыңыз: Жолдар мен 

аэродромдарды түсіру мен жобалаудың негізгі 

ережелері. Автомагистральдар мен аэродромдардың 

жоспары мен бойлық профилі .. 

Құзырлы болыңыз: Жолды бақылау. Бөлек 

нүктелерді орналастыру. 

KQII 3225 

Көпірлер 

мен 

құбырлар II 

  Білу: тепловоздарға техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу ережелерін, вагондардың тораптары 

мен тораптарын бөлшектеу, тазалау, жөндеу, 

құрастыру және сынау технологиялық процесінің 

картасын жасай білу, агрегаттарды жөндеу кезіндегі 

технологиялық процестердің сақталуын және 

тепловоздың тораптары және олардың техникалық-

экономикалық сипаттамасы 

Істей білу: механикалық бөліктің ақауларының 

себептерін анықтауға, оның ішінде компьютерді 

пайдалана отырып, механикалық бөліктің 

динамикасы мен беріктігіне есептеулер жүргізуге, 

қолданыстағы талаптарға және техникалық қызмет 

көрсету шараларына сәйкес жекелеген агрегаттарды 
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жаңғырту жобаларын әзірлеуге; осындай 

бірліктерден. 

Дағдыларға ие болыңыз: ISSO ұйымдық, 

технологиялық және конструкторлық шешімдері 

туралы, қазіргі кезеңдегі жобалау жұмыстарын 

жетілдірудегі конструктордың рөлі туралы. 

Құзырлы болыңыз:  автоматтандыру жүйесін 

әзірлеуге техникалық тапсырманы құрастыра білу, 

автомобильдерді жасау және жөндеу процестерін 

автоматтандырудың ұтымды нұсқасын таңдау, 

әмбебап автоматтандыру құралдарының негізінде 

автоматты басқару жүйесін құру және есептеу, 

технологиялық процестерді автоматты басқару 

процестерін талдау; жабдық; 

 

Пән 2 ПП/Т

П 

Емтиха

н 

6 

 

5    Қосымша бағдарлама каталогына сәйкес (Минор) 

TTJJK  4304 

Теміржол 

трассаларын 

жөндеу және 

күту  II   

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Жоғары 

математика I 

Геодезия, 

Инженерлік 

механика I, 

Құрылыс 

материалдары, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы. 

Дипломдық 

жұмыс. 

Білу:темір жолдардың классификациясы; темір жол 

элементтерінің мақсаты мен техникалық 

сипаттамалары; темір жол құрылыстарын есептеу 

және жобалау принциптері мен әдістерін; темір жол 

рельстерінің ақауларының классификациясы; 

рельстерді бұзбай бақылау әдістері мен құралдары. 

Істей білу: рельс жолының, бағыттама бұрмалардың, 

үздіксіз жолдың және жер асты қабатының 

есептеулерін жасау; рельстерді бұзбай бақылау 

бойынша алған теориялық білімдерін өндірісте 

қолдану. Дағдыларға ие болу: темір жол жолын 

есептеу және жобалау кезінде компьютерлік 

бағдарламаларды қолдану; рельстерді бұзбайтын 

бақылаудың техникалық құралдарымен жұмыс 



 
 

181 
 

істеу. Құзыретті болу: темір жол құрылысы және 

рельстерді бұзбайтын сынау мәселелері бойынша. 

AJQQ  4304 

Автомобиль 

жолдарын  

қайта құру         

 Жоғары 

математикаI, 

ФизикаI, 

Геодезия, 

Машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдарыI, 

Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы. 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Білу: Автомобиль жолдарының жұмыс істеу 

теориясының негіздері және олардың жұмыс істеуін 

басқару 

Істей білу: Автомобиль жолдарының жағдайын 

бақылау, диагностикалау және бағалау. Автомобиль 

жолдарын күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі іс-

шаралар жүйесі және оларды жоспарлау; 

Дағдыларға ие болыңыз: Автомобиль жолдарын 

күтіп ұстау технологиясы. Автомобиль жолдарын 

жөндеу жұмыстарының технологиясы. 

Құзырлы болыңыз: жолдарда қозғалыс қауіпсіздігі 

мен ыңғайлылығын ұйымдастыру және қамтамасыз 

ету бойынша техникалық тапсырманы құрастыра 

білу. Автомобиль жолдарын пайдалануды және 

басқаруды ұйымдастыру. 

KST 4304 

Көпірлердің 

сейсмикалы

қ 

тұрақтылығ

ы      

 Геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары 

I, инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

инженерлік 

механика II. 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Білу: конструкцияларды есептеу әдістерін білу, 

оларды туннельдерді жобалауда қолдану; 

- туннельдердің элементтерінің беріктігіне, 

қаттылығына және орнықтылығына есептеулер 

жүргізу. 

жасай алады:  туннельді төсеуге арналған 

құрылымдарды жобалау; 

- сейсмикалық аймақтарда салынған туннельдердің 

беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына 

есептеулер жүргізу үшін;  

Дағдыларға ие болыңыз: көпірлерді жобалау, салу, 

жөндеу, реконструкциялау және өткізу қабілетін 

бағалау технологиясы және олардың бойымен 

жылжымалы құрамның өту жағдайлары туралы; 
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Құзырлы болыңыз: бастапқы мәліметтерді 

зерделей білуге геология, гидрогеология және 

гидрология, өту биіктігі, су тасқынының, мұздың 

жылжуы, кемелердің өту жағдайлары туралы 

мәліметтерді жинауды көздейді. Тіректерде 

реттеуші құрылымдарды, қаптау құрылғыларын 

салу қажеттілігі көрсетілген, тіректердің түрлері 

жағалау биіктігіне байланысты анықталады, 

көпірдің ашылуы есептеледі, навигациялық 

талаптарға және аралықтарға байланысты 

анықталады. мұз дрейфінің өтуі. 

TJQUJB  

4305 Темір 

жол 

құрылысын 

ұйымдастыр

у, жоспарлау 

және 

басқару  
 

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геодезия, 

инженерлік 

механика I, 

құрылыс 

материалдары 

I, инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, I 

темір жолды 

күтіп ұстау 

және жөндеу.  

Дипломдық 

жұмыс. 

 

білу:темір жол құрылысын ұйымдастырудың, 

жоспарлаудың және басқарудың қазіргі заманғы 

әдістерін, құрылысты ұтымды ұйымдастыруды 

есептеуді, кестелерді жасау тәртібін, құрылыс 

принциптерін, өндірістік бригадалардың өзара іс-

қимылын және басқаруын, күрделі құрылыстың, 

әсіресе көлік құрылысының іргелі міндеттерін, темір 

жол көлігін пайдалану және пойыздар 

қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

сабақтас салалардағы ғылыми-техникалық 

прогрестің негізгі бағыттарын; жұмыстың жоғары 

сапасын қамтамасыз ететін аса маңызды техникалық 

талаптар; нақты құрылыс жағдайында жұмыстың 

тиімді әдістері мен заманауи технологияны таңдау 

негіздерін; жұмысшының, звеноның немесе 

бригаданың жұмысын ұйымдастыруға қойылатын 

талаптар; 

жасай алады: қоршаған ортаны қорғау талаптарын 
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ескере отырып құрылысты ұйымдастыру жобаларын 

және жұмыстарды өндіру жобаларын құрастыру 

және темір жол құрылысы кезінде жұмыс өндірісін 

дұрыс басқару, жүйелік талдауды қолдана отырып, 

ұйымдастыру үлгілерін бағдарламалау және әзірлеу, 

техникалық әдебиеттер мен құжаттамалар, 

нормативтік және анықтамалық әдебиеттер, 

стандарттар,  

Дағдыларға ие болыңыз: темір жол құрылысын 

ұйымдастыру, қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ету саласындағы ғылыми зерттеулердегі 

құрылысшының рөлі, объектілер құрылысын 

ұйымдастыруға геотехникалық және климаттық 

факторлардың әсері, жоғары түпкілікті нәтижелерге 

қол жеткізу үшін өндірістік бригадаларға әсер ету 

әдістері туралы . 

Құзырлы болыңыз: жұмыс күшінің кестелерін 

құрастыра білу. Жеке, мамандандырылған, 

объектілік, күрделі ағындар; 

AJP  4305 

Автомобиль 

жолдарын 

пайдалану  

ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Геодезия, 

машина жасау 

I, - Құрылыс 

материалдары1

, Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы, 

Жол 

құрылысының 

технологиясы 

және 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Білу:  жол жөндеу жұмыстарын тағайындау, көзбен 

шолып қарау және жол ақауларының тізбесін жасау, 

жол және жол құрылысы жөндеу жұмыстарының 

экономикалық тиімділігін есептеу, жол және жол 

құрылыстарын пайдалану кезінде күтіп ұстау;  

жасай алады: жол учаскелеріне визуалды тексеру 

жүргізеді, жол ақауларының тізбесін жасайды, жол 

және жол құрылыстарын жөндеудің экономикалық 

тиімділігін есептейді, жол жөндеу жұмыстарының 

кестесін жасайды, жөндеу жұмыстарын 

ұйымдастырады, 

Дағдыларға ие болыңыз: жолды пайдалану, оның 
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ұйымдастыруы, 

Автомобиль 

жолдарының 

ландшафтық 

дизайн 

архитектурасы 

 

халық шаруашылық маңызын, табиғи жағдайларының 

ерекшеліктерін, тиімділік талаптарын, экономикалық-

автомобиль көлігінің сипаты мен қауіпсіздігі; 

жолдың техникалық деңгейін және пайдалану 

жағдайын бағалау; 

қамтитын тиімді жөндеу шараларын тағайындайды 

және жүзеге асырадынию, инженерлік жабдықтар 

мен орналастыру, күзет қозғалыс; 

Құзырлы болыңыз:  қамтитын тиімді жөндеу 

шараларын тағайындау және жүзеге асыру үшін 

техникалық тапсырманы құра білунию, инженерлік 

жабдықтар мен орналастыру, күзет қозғалыс,  

 KTQUJB 

4305 

Көпірлер 

мен 

тоннельдер 

құрылысын 

ұйымдастыр

у, жоспарлау 

және 

басқару  
ПП/Т

П 

Емтиха

н 

7 4 Геодезия, 

машина жасау 

I, Құрылыс 

материалдары1

, Инженерлік 

геология, 

топырақ 

механикасы,  

 

Дипломдық 

жұмыс. 

 

Білу: жолды күтіп ұстау және қозғалысты 

ұйымдастыру негіздері; - жолдарды күтіп ұстау мен 

жөндеуді ұйымдастыру және технологиясы; -жол 

қауіпсіздігін ұйымдастыру және қамтамасыз ету 

Істей білу: жолдағы қозғалыстың қарқындылығы 

мен құрамын анықтау; 

- жол төсемдерінің беріктігін анықтау; - жабынның 

және жабынның ақауларын анықтау; - жабынның 

кедір-бұдырлығын анықтау. 

Дағдыларға ие болыңыз: көлік құрылысының 

берілген саласында күрделі өндірістік жүйелердің 

қызмет ету заңдылықтарын зерттеу және осы негізде 

осы жүйелерді пайдаланудың ең ұтымды әдістерін 

іздеу. 

Құзырлы болыңыз: көпірлер мен тоннельдер 

құрылысын ұйымдастырудың міндеттері мен 

принциптері, өндірісті ұйымдастыру-техникалық 

дайындау тәртібі, ұйымдастыру мен құрылыс 

технологиясын жобалау әдістері, өндірістік базаны 
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ұйымдастыру, құрылыстағы материалдық-

техникалық қамтамасыз ету мәселелері. Жасанды 

құрылымдардың құрылысын басқарудағы заманауи 

ақпараттық жүйелер мен технологияларды 

сипаттайды. 

 DAT  4308 

Диплом 

алдындағы 

тәжірибе                     

ПП/Т

П 

Тәжіри

бе 

бойын

ша 

қорыт

ынды 

баға 

8 18 Өндірістік 

практика  

ДЖ жазу 

және қорғау 

Істей білу:зерттеу объектісі мен пәні туралы 

ақпарат жинау; ақпаратты талдау және есептерді 

тұжырымдау; мәселелердің балама шешімдерін 

әзірлеу; 

Білу:жобалау субъектісінің мақсаты, құрамы, 

қызмет ету принципі немесе ұйымдастырылуы; 

жобалау пәніне қатысты кәсіби мәселелерді шешу 

әдістері мен тәсілдерін; 

Дағдыларға ие болыңыз:зерттеу объектісі мен 

пәнін талдау; алынған нәтижелерді жүйелеу; 

заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану; 

Құзырлы болыңыз:кәсіби қызмет саласының даму 

перспективаларында; нақты ғылыми-техникалық 

және өндірістік-экономикалық мәселелерді шешуде 

алған білімдерін қолдануда 

 

Дипломдық 

жұмысты 

жазу және 

қорғау 

немесе 

жиынтық 

емтиханға 

дайындалу 

мен тапсыру     

  8 12 Бакалавриат 

және өндірістік 

тәжірибе 

 

 

Істей білу:пәндік аумақты бағалау әдістері мен 

критерийлерін және кәсіпорынның бизнес-

процестерін дамыту стратегиясын анықтау әдістерін 

пайдалану; болашақ мамандардың білімі мен кәсіби 

дайындығына барабар баға беруге мүмкіндік беретін 

жауаптар беру; 

Білу: жалпы кәсіптік және арнайы дайындық 

пәндері бойынша негізгі және практикалық маңызды 

ережелер, емтихан тапсыру тәртібі;  

Дағдыларға ие болыңыз:ұсынылған материалды 

нақты және логикалық тұрғыда құру және өз 
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ойларын тұжырымдау, ұсынылған шешімдерді 

көпшілік алдында қорғау; жауаптарыңызда оқу және 

ғылыми әдебиеттердің тиісті ережелеріне 

сілтемелерді пайдаланыңыз және өз 

көзқарасыңызды көрсетіңіз; 

Құзырлы болыңыз: өндірістік қызметтің негізгі 

процестерін ұйымдастыру саласында. 
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Оқыту нәтижелері мен құзыреттіліктер арасындағы байланыс 

 

 

 Оқу нәтижесі (түлек дайын болуы керек)  

Р1 Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана 

білу; 
ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, 

P2 Физика-физикалық заңдылықтар әлемде қолданылатын 

инженерге қажетті физикалық білім ядросы 
ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, 

P3 Құқықтық білім негіздерін өмірдің түрлі салаларында 

пайдалану қабілеті 
ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, 

P4 Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлау кезінде әр түрлі 

талаптар (құны, сапасы, қауіпсіздігі және орындау мерзімі) 

арасында ымыраға келу және темір жолдарды жобалау, 

жасанды құрылыстарды, автомобиль жолдары мен көпір 

құрылымдарын салу және пайдалану саласында оңтайлы 

шешімдер қабылдау, жетекші мамандардың басшылығымен 

ғылыми-зерттеу ұйымдарында жұмыс жүргізу және ойлау 

мәдениетін меңгеру қабілетін қалыптастыру; 

ӘҚ1, ӘҚ2, ӘҚ3, ӘҚ5, 

P5 Есептеу-жобалау жұмыстарын орындау, жобалау-

конструкторлық және техникалық құжаттаманы, әдістемелік 

материалдарды, темір және автомобиль жолдарын, көпір және 

тоннель конструкцияларын құру және жаңғырту бойынша 

ұсыныстар мен іс-шараларды әзірлеу; 

ӘҚ4, ӘҚ6, ӘҚ8, ӘҚ9 

P6 Бітірушілердің техникалық-экономикалық талдау жүргізуге 

дайындығын қалыптастыру, темір және автомобиль 

жолдарын, Көпірлер мен жасанды құрылыстарды салу, 

пайдалану және қайта жаңарту саласында қабылданатын және 

іске асырылатын шешімдерді негіздеу, құрылыс 

конструкцияларының, Көпірлер мен жасанды құрылыстардың 

есебін орындау; нәтижелерді практикада қолдану, өзін-өзі 

дамытуға және өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыруға 

ұмтылу; 

ӘҚ3, ӘҚ6, ӘҚ10, ӘҚ 11 

P7 Бітірушілерді темір және автомобиль жолдарын, автомобиль 

жолдарындағы ғимараттарды, Көпірлер мен жасанды 

құрылыстарды пайдалану және жөндеу кезінде табиғи 

ресурстарды, энергия мен материалдарды үнемді және 

қауіпсіз пайдалануға, сондай-ақ Көпірлер мен тоннельдерді 

салу және қайта жаңартуға техникалық тапсырмаларды 

әзірлеуге қатысуға білу 

ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9 

P8 Ақпаратты жалпылауға, талдауға және қабылдауға қабілетті 

болу, мақсатқа жету және оған жету жолдарын таңдау; көлік 

құрылыстарын жобалау, салу, пайдалану және қайта құру 

саласындағы мәселелерді шешу және дәлелдерді тұжырымдай 

білу; Әлеуметтік, этикалық және ғылыми зерттеулерді ескере 

отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

интерпретациялауды жүзеге асыру  

ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ9,КМҚ10, 

КМҚ11, 

P9 Көлік құрылыстарының заманауи және тиімді түрлерін білу; 

көлік құрылыстарының, Іргетастардың, тіректер мен аралық 

құрылыстардың есептеу әдістерін; жасанды құрылыстарды 

трассалау және жобалау әдістерін білу  

 ӘҚ9, КҚ1, КҚ2, КҚ3, 

КҚ4, КҚ7 
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P10 Көлік құрылыстары мен олардың құрылымдық элементтерін 

құру және жаңғырту бойынша жобалау-конструкторлық 

құжаттаманы әзірлеуге дайын болу  

ӘҚ7, ӘҚ8, ӘҚ 9, КМҚ1, 

КМҚ2, КМҚ12, КМҚ13, 

P11 Көлік құрылыстары конструкцияларының қазіргі заманғы 

және ұтымды түрлерін; көлік құрылыстарын, іргетастарды, 

тіректерді және аралық құрылыстарды есептеу әдістерін; 

жасанды құрылыстарды трассалау және жобалау әдістерін 

білу 

ӘҚ9, ӘҚ9, КҚ3, КҚ4, 

КМҚ12, КМҚ13, 

P12 Көлік құрылыстары мен олардың конструктивтік элементтерін 

жасау және жаңғырту жөніндегі жобалау-конструкторлық 

құжаттаманы әзірлеуге дайын болу 

КҚ1, КҚ2, КҚ3, КҚ8, КҚ 

10, КМҚ14, КМҚ17, 

P13 Көлік құрылыстары мен олардың конструктивтік элементтерін 

жасау және жаңғырту бойынша техникалық құжаттамалар мен 

әдістемелік материалдарды, ұсыныстар мен іс-шараларды 

әзірлей білу 

КҚ4, КҚ5, КҚ7, КҚ17, КҚ 

12, КМҚ17, КМҚ18, 

КМҚ19 

P14 Техникалық-экономикалық талдау жүргізу әдістерін меңгеру, 

көлік құрылыстарын жобалау, салу, пайдалану және 

реконструкциялау саласында қабылданатын және іске 

асырылатын шешімдерді негіздей білу; нәтижелерді 

практикада қолдану 

КҚ3, КҚ7, КҚ19, КҚ20, 

КҚ21, КМҚ12, КМҚ18, 

P15 Көлік құрылыстарын пайдалану, салу және қайта жаңарту 

кезінде табиғи ресурстарды, энергия мен материалдарды 

үнемді және қауіпсіз пайдалану дағдыларын меңгеру 

 КҚ 14, КҚ 15, КҚ 16, КҚ 

17, КҚ 18, КМҚ21, 

КМҚ21, 
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