
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

Образовательная программа 6В07312 –Строительство  

Направление подготовки: 6В073-Архитектура и строительство 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной  

программе  6В07312 –Строительство 

(на прием 2021-2022 учебного года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы  2021г 

 

 

ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 

ҚАЗАҚ ҚАТЫНАС 

ЖОЛДАРЫ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

КАЗАХСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ 

СООБЩЕНИЯ 



КАЗАХСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ  

 

 

 

 

Утвержден 

Решением Ученого Совета 

Протокол № 2-2 от 18. 10. 2021г. 

 

 

 

 

 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

Образовательная программа 6В07312 –Строительство  

Направление подготовки: 6В073-Архитектура и строительство 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной  

программе  6В07312 –Строительство 

(на прием 2021-2022 учебного года) 

 

 

 

 

 

Специальность: 

6В07312 –Строительство  

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



 

 

1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредит

ы 

Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 6В07312– 

Строительство 

1. ООД PОAK 1111 Право и основы антикорупционной 

культуры       

  

2. ООД 
ENPLVI 1111 Экономика, навыки 

предпринимательства, лидерства и 

воспримчивости инноваций       

 

5 

 

1 

3. ООД 

EBZh 1111 Экология и безопасность 

жизнедеятельности    

  

 

 

Право и основы антикорупционной культуры          – 5 кредитов 

 

 

Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс) 

Постреквизиты: Философия  

Цель:             Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, 

освоение понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса 

 Краткое описание дисциплины: Идеологическая и политическая направленность 

дисциплины право и основы антикорупционной политики определяется задачами, 

вытекающими из национального законодательства Республики Казахстан по 

совершенствованию правовых знаний и формированию антикоррупционного 

мировоззрения. Методологическая направленность этой дисциплины предполагает: - 

Систематическое исследование теоретических знаний о стране и праве, их 

взаимодействии и роли антикоррупционной осведомленности в жизни человека и 

общества 

  Ожидаемые результаты:  

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; 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. 

 

 

Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций      – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, География, биология  (школьный курс) 

Постреквизиты: Высш.мат I, Экономика предприятия 

Цель:  Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, 

освоение понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса.  

 Краткое описание дисциплины:  

Изучение дисциплины дает деловые и предпринимательские навыки и опыт, 

которые влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с 

вероятностью их успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских 

навыков и компетенций, тесно связанных с более широкими вопросами, 

квалифицированной рабочей силы, миграцией и отношением к предпринимательству. 

Дисциплина помогает развить предпринимательское мышление, и обучение студентов 

предпринимательским навыкам и критическому мышлению, способствующему к 

принятию инновационных решений. 

 Ожидаемые результаты:  

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.  

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 



 

Экология и безопасность жизнедеятельности     – 5 кредитов 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс) 

Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества.  

Краткое описание дисциплины: «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование систематизированных знаний о теоретических, практических и 

нормативно-правовых основах организации и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения и охраны здоровья: история формирования и развития 

экологических знаний, экология особи – аутэкология, экология сообществ – синэкология, 

концепция биосферы, биосфера и ее устойчивость, концепция устойчивого развития, 

рациональное природопользование как условие устойчивого развития, социально-

экологические проблемы современности и устойчивое развитие, защита окружающей 

среды и устойчивое развитие, актуальные экологические проблемы и реализации 

Устойчивого развития в Республике Казахстан. 

 Ожидаемые результаты:  

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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии 

по образовательной программе 6В07312 – Строительство                                            

1 БД IM I 2212 - Инженерная механика I   

2 
БД 

 SМ  2212 - 

Сопротивление материалов       

5 4 

3 БД SK I  2217 - 

Строительные конструкции I     

  

4 БД MK (I)   2217 - 

Металлические конструкции I                                                        

3 4 

5 БД EОE  2211  - Электротехника и основы  

электроники   

  

6 ПД E 2211 - 

Электроника                            

5 3 

7 БД   SM  2216 - 

Строительные материалы    IІ                                                                 

  

8 БД TDSM  2216  - 

Технология дорожно-строительных материалов                                                                           

4 4 

 

 

Инженерная механика I – 5 кредита 

           Пререквизиты: Высш. Математика I, Информатика,Техническая механика  

            Постреквизиты: Инженерная механика, Строительные машины и 

оборудования,Технология и организация строительства 

Цель изучения курса является дать теоретические знания по теоретической 

механике и сопротивлению материалов и научить методам расчета элементов  сооружения  

на прочность, жесткость и устойчивость. 

Краткое описание дисциплины:: Инженерная механика - одна из важнейших 

фундаментально-прикладных физико-математических учебных дисциплин. Подготовка 

специалистов производственной деятельности в области использования и расчетов на 

прочность с целью стремления к сочетанию надежности работы всего сооружения с его 

достаточной жесткостью, устойчивостью и дешевизной, добиваясь при этой несущей 

способности (прочности и устойчивости) при наименьшем расходе материала.     

Ожидаемые результаты : После окончания курса студенты должны 

  Знать: методы расчета статически определимых сооружений; методы расчета 

статически неопределимых сооружений. 

   Уметь: составлять расчетные схемы сооружений; пользоваться основными 

методами расчета конструкций;проводить полный анализ работы сооружений.              

 

 

Сопротивление материалов   - 5 кредита 

          Пререквизиты: Высш. Математика I, Информатика,Техническая механика  

           Постреквизиты: Инженерная механика, Строительные машины и 

оборудования,Технология и организация строительства. 

Цель изучения: изучить принципы расчетов на прочность и жесткость типовых 

конструктивных  систем. 

Краткое описание дисциплины: Особенности-деформированного состояния 

элементов конструкций при различных условиях действия внешней нагрузки; основные 

методы и принципы расчета элементов конструкций и сооружений на прочность, 

жесткость и устойчивость; расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов 



конструкций для типовых видов напряженно-деформированного состояния; виды 

напряженно-деформированного состояния элементов конструкции при действии заданных 

нагрузок. 

Ожидаемые результаты : 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. 

             Знать: расчета различных сооружений на прочность, жесткость и устойчивость 

строительные конструкции, как аналитическими методами, так и с использованием ЭВМ. 

              Уметь: изучить принципы расчетов на прочность и жесткость типовых 

конструктивных  систем. 

 

 

 Строительные конструкции I  - 3 кредита 

Пререквизиты  : Строительная механика 

Постреквизиты:  Строительные конструкции II                                                                        

Цель изучения дисциплины:  получение теоретических знаний и практических 

навыков по расчету и проектированию железобетонных и металлических конструкций 

промышленного здания. 

Краткое описание дисциплины: Получение теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых для понимания и проектирования конструктивных 

элементов, физико- механические свойства материалов, основы расчета элементов 

строительных конструкции на различные виды нагружения, понимания работы 

конструктивных элементов. 

Ожидаемые результаты 

1. А - методы расчета и конструирования железобетонных и металлических 

конструкций промышленного здания, прогрессивные решения конструкций 

промышленных зданий, перспективы их развития;  

2. В -применение знаний и пониманий при разработке конструктивных схем 

железобетонных и металлических конструкций промышленного здания, при расчете 

элементов промышленного здания;  

3. С - вынесение (составление) суждений включает: знание современного  

состояния  науки о проектировании и конструировании элементов промышленного 

здания; 

4. D - коммуникативные навыки –вести практические расчеты и конструирование 

элементов промышленного здания с использованием компьютерных программ; 

5. Е - учебные навыки -умение выбрать наиболее эффективные конструктивные 

решения для достижения наиболее экономичных вариантов, оценить как количественно, 

так и качественно  несущую способность конструкций промышленного здания,  умело 

использовать нормативную, инструктивную  и  техническую  литературу. 

             Знать: получение теоретических знаний и практических навыков по расчету и 

проектированию железобетонных и металлических конструкций промышленного здания.  

             Уметь:  ставить и решать задачи, связанные с проектированием зданий и сооруже 

ний, выбором их оптимального конструктивного решения; на основании принятой   

конструктивной схемы осуществлять расчеты с подбором сечений, назначать арми 

рование элементов;. 

 

 

 Металлические конструкции I   – 3 кредита 

Пререквизиты: Строительные материалы, Инженерная механика, Инженерная и 

компьютерная графика, Архитектура. 



Постреквизиты: Основы расчета и конструирования СК, Испытание сооружений, 

дипломное проектирование. 

Цель изучения: получение студентами знаний о работе строительных 

конструкций, выполненных из железобетона, камня, металла, дерева и пластмасс при 

различных видах напряженного состояния, а также методах их расчета и 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Данный курс дает сведения о стандарте, общих 

характеристиках, типах, расчетах и конструировании прокатных и составных балок, а 

также колоннах и стержнях, работающих на центральное давление. Излагающие методы 

проектирования конструкций, конструктивного оформления, вопросы расчета и 

конструирования узлов и сопряжений Изучаемый курс дает сведения о работе, расчете и 

конструировании металлических конструкций балочных клеток. 

Ожидаемые результаты : Знание основных физико-математические свойства 

материалов, основных положений метода расчета строительных конструкций по 

предельным состояниям; умение определять вид напряженного состояния 

конструктивных элементов, выбирать наиболее экономичное конструктивное решение, 

выполнять расчеты и конструирование основных несущих элементов, грамотно 

использовать нормативную, конструктивную и техническую литературу. 

    Знать: Основы расчета и конструирования Металлические и деревянные 

конструкции. 

             Уметь: получение студентами знаний о работе строительных конструкций, 

выполненных из железобетона, камня, металла, дерева и пластмасс при различных видах 

напряженного состояния, а также методах их расчета и конструирования. 

 

 

Электротехника и основы  электроники  – 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика I, Физика 

Постреквизиты: Инженерная механика II,  Строительные машины и 

оборудования, Технология и организация строительства 

Цель изучения курса заключается в изучении основных закономерностей передачи 

информации в телекоммуникационных системах. Кроме того, студентов необходимо 

ознакомить с основными концепциями, моделями и принципами построения 

телекоммуникационных систем и сетей, современными тенденциями их развития и 

стандартами в области телекоммуникаций. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина дает понимание концепций, законов 

и принципов, касающихся электрических цепей. По окончании этой дисциплины 

обучающиеся смогут анализировать электрические цепи постоянного и переменного тока 

и понимать основные физические явления. 

Ожидаемые результаты :  Изучив дисциплину, студент должен:  

знать: состав и назначение элементов обобщенной схемы системы передачи 

информации; способы временного и частотного представлений детерминированных и 

случайных непрерывных, импульсных и цифровых сигналов; основные соотношения, 

определяющие производительность источников и пропускную способность каналов; 

способы решения задачи помехоустойчивого приема при обнаружении, различении, 

оценке параметров и т.п; основные способы модуляции, виды помехоустойчивых кодов, 

математические способы их описания, построения и области применения в каналах с 

различными статистиками ошибок; принципы разделения каналов и структурные схемы 

многоканальных систем.  

Знать: Элементную базу современных электронных устройств, характеристики и 

параметры полупроводниковых приборов и интегральных схем, общие правила 

эксплуатации полупроводниковых приборов и интегральных схем. 



Уметь: Оценивать погрешности измерений и проводить поверку 

электроизмерительных приборов, выбрать полупроводниковый прибор и интегральную 

схему для работы в электронных схемах, пользуясь справочной литературой. 

 

 

Электроника - 5 кредита 

Пререквизиты:   Физика I   

Постреквизиты: Технология строительного производства І 

Цель изучения: Состоит в формировании у студентов представлений об 

автоматике и автоматизации и их возможностях в области оптимального управления 

технологическими процессами производства строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

Краткое описание дисциплины: Электропроводность полупроводников. 

Полупроводниковые диоды. Биполярные транзисторы. Полевые транзисторы. Тиристоры. 

Оптоэлектронные приборы. Электронные усилители аналоговых сигналов. Электронные 

усилители импульсных сигналов. Элементные базисы аналоговых микросхем. Элементы 

на базе цифровых интегральных микросхем. Генераторы электрических сигналов. 

Источники вторичного электропитания. 

Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание: основные теоретические положения анализа 

электрических и магнитных цепей; происхождение физических процессов, имеющих 

место в электрических и магнитных цепях; основные законы и методы расчета 

электрических и магнитных цепей; принципы работы электрических машин, 

трансформаторов, полупроводниковых приборов и устройств;  

 2. В – применение знаний и пониманий: научиться читать электрические схемы; 

применять методы расчета для анализа этих схем; составлять и собирать схемы 

электрических цепей; 

3. С – вынесение (составление) суждений: иметь представление о современных 

методах моделирования электромагнитных процессов; о методах анализа электрических и 

магнитных цепей; назначение и выполняемые функции основных узлов современного 

электрооборудования; 

4. D – коммуникативные навыки: быть компетентным  в вопросах исследования и 

анализа электрических цепей, изучение электромагнитных явлений, осуществляющих 

передачу, распределение, обработку и формирование информации, знание которых 

необходимо для решения инженерных задач; 

5. E – учебные навыки: выработать первичные умения управлять технологическими 

процессами производства строительных материалов, изделий и конструкций. 

Знать: Электроснабжение оборудований транспортногоосновные 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. 

 

 

Строительные материалы IІ   - 4 кредита 

Пререквизиты:  Строительные материалы I 

Постреквизиты: Строительные конструкции II 

Цель изучения: 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. 



Краткое описание дисциплины::  

Сырьевая база строительных материалов. Природные каменные материалы. 

Керамические изделия. Стекло и изделия из стекла. Сборные железобетонные 

конструкции. Основные виды и классификация строительных материалов, конструкций и 

изделий. Основы строительной химии. Силикаты металлов и вяжущие материалы. 

Коррозия строительных материалов в строительстве. Полимеры в строительстве. 

Ожидаемые результаты : 

- Студент должен: 

- иметь 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. 

- 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. 

- грамотно определять особенности строительных материалов, обосновывать 

выбор материалов и изделий в проектных решениях для заданных условий их 

эксплуатации; обеспечивать качество материалов, прогнозировать надёжность и 

долговечность материалов в конструкциях, определять экономическую эффективность 

производства и применения строительных материалов и изделий; осуществлять контроль 

производства; оценивать свойства строительных материалов и изделий. 

 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: грамотно определять особенности строительных материалов, 

обосновывать выбор материалов и изделий в проектных решениях для заданных условий 

их эксплуатации; обеспечивать качество материалов, прогнозировать надёжность и 

долговечность материалов в конструкциях, определять экономическую эффективность 

производства и применения строительных материалов и изделий; осуществлять контроль 

производства; оценивать свойства строительных материалов и изделий. 

 

 

Технология дорожно–строительных материалов  - 4 кредита 

Пререквизиты:  Высшая математика I,  Строительные материалы  

Постреквизиты: Инженерная механика II,  Строительные машины и оборудования,  

Технология и организация строительства 

Цель изучения курса освоение основ получения строительных материалов с 

требуемыми свойствами; умение определять качество строительных материалов. 

Краткое описание дисциплины: Строение и основные свойства строительных 

материалов; природные каменные материалы и сырье для производства строительных 

материалов из горных пород; керамические материалы; металлические материалы; 

деревянные материалы; вяжущие материалы.  

Ожидаемые результаты : Студент должен знать: 

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 транспортных объектов с учетом применения. 

 

 

 



 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии 

по образовательной программе 6В07312 –СТРОИТЕЛЬСТВО                                            

1 БД IM  II  3213  -  Инженерная механика II   

2 БД 
SМ  3213  - Строительная механика 

4 5 

3 БД SD 3214  -    Сметное дело   

4 

БД 

BUA  3214   -      Управление инвестиционно-

строительными проектами 

5 6 

5 БД  IS  3215 -   Инженерные системы  I                                                                                                                                                                                

6 БД ISO 3215 -  Гидравлика (Инженерные сети и 

оборудование)     

5 5 

7 БД SK  II  3219 - 

Строительные конструкции II 

   

8 БД ZhK  3219 -   Железобетонные конструкции 4 5 

9 БД SMO  3221 - Строительные машины и 

оборудование                                  

  

10 БД GTO  3221 -    Грузоподьемное и транспортное 

оборудование                                          

4 5 

11 БД  IGMG  3222 - 

Инженерная геология, механика грунтов 

  

12 БД Geo  3222 - 

Геотехника  І                                                                                                                                                   

4 5 

13 БД  OF  3223 Основания и фундаменты                                                                                                         

14 БД Geo  3223 -  Геотехника  ІІ                                                                                                                                                 4 6 

15 БД TSP I  3212 - 

Технология строительного производства I                                                 

  

16 БД TVZS I  3224 - 

Технология возведения зданий и сооружений I                                                                    

4 5 

17 БД TS II  3215 - 

Технология строительного производства IІ                                                    

  

18 БД TVZS II 3321 - 

Технология возведения зданий и сооружений II                                                                     

4 6 

19 
ПД 

 SK III  3305 - 

Строительные конструкции III                                                                    

  

20 
ПД 

MK II 3305 - 

Металлические конструкции    IІ                                                                 

4 6 

 

 

Инженерная механика II – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика I, Информатика, Техническая механика, 

Инженерная механика IІ 

Постреквизиты: Строительные машины и оборудования, Технология 

строительного производства,  Строительные конструкций, Железобетонные конструкций 

Цель изучения курса 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. 



Краткое описание дисциплины: Анализ основных универсальных аналитических 

методов расчета при статическом и динамическом воздействии; навыки самостоятельного 

продумывания, необходимых в дальнейшей работе при решении тех или задач техники. 

Ожидаемые результаты : После окончания курса студенты должны 

знать:  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. 

 уметь: аналитические и проектировочные методы расчетов на прочность и 

жесткость основных элементов строительных конструкций;основные положения 

теоретической механики и сопротивления материалов. 

 

 

       Строительная механика - 4 кредита 

        Пререквизиты:  Инженерная механика II  

        Постреквизиты: Строительные конструкции  I 

        Цель изучения: Обучение  студентов навыкам  расчета задач и построение эпюров 

внутренних усилий различных строительных материалов  и  конструкций. 

        Краткое описание дисциплины: Изучение методов расчета различных сооружений 

на прочность, жесткость и устойчивость; освоение основных универсальных 

аналитических методов расчета при статическом и динамическом воздействии; навыки 

самостоятельного продумывания, необходимых в дальнейшей работе при решении тех 

или задач техники. Кинематический анализ объектов, расчет плоских рам, плоских форм, 

перемещений упругих систем, расчет статически неопределимых рамок по методу 

перемещений при решении тех или используемых задач техники. 

        Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание: расчетов сооружений на прочность, жесткость и устойчивость, 

законы статики и динамики  кинематически неизменяемых плоских стержневых систем 

при проектировании конструкций зданий и сооружений; 

2. В – применение знаний и пониманий: законов статики, динамики, методов сил и 

перемещений, при проектировании конструкций зданий и сооружений; 

3. С – вынесение (составление) суждений: об общих уравнениях строительной механики, 

аналитических методах расчета статически определимых балок на подвижную и 

неподвижную  статическую нагрузку, решения задач по построению эпюр и линий 

влияния внутренних усилия разных по типу конструкций, решения задач на определение 

перемещений в стержневых системах от различных внешних воздействий; 

4. D – коммуникативные навыки: вести числовые расчеты сооружений на прочность, 

устойчивость и колебания при проектировании различных конструкции зданий; 

5. E – учебные навыки: при определении основные методов сил и методов перемещений, 

расчетов стержневых систем с учетом геометрической и физической линейности, 

применение методов. конечных элементов, основ динамики, построения эпюр и линии 

влияния внутренних силовых факторов, определения линейных и угловых перемещений 

сечений. 

Знать: составлять расчетные схемы;пользоваться основными методами расчета 

элементов конструкций;провести полный анализ работы сооружений. 

 Уметь: методы расчета статически определимых систем;методы расчета 

статически неопределимых систем. 

 

 

Сметное дело – 5 кредита  



 Пререквизиты: математика в экономике, макро - микроэкономика, экономическая 

теория. 

Постреквизиты: экономика недвижимости, экономический анализ. 

Цель изучения: умение использовать нормативно-справочную литературу; умение 

составления сметной документации. 

Краткое описание дисциплины: Навыки по вопросам организации, планирования 

и управления архитектурно-строительным проектированием при разработке проектов 

общественных зданий. Приобретение навыков по формам и методам проектной 

деятельности в новых социально-экономических условиях современного рынка 

архитектурно-строительной деятельности. 

Ожидаемые результаты : умение составлять сметную документацию на 

строительство, применение  программных продуктов для определения сметной стоимости 

строительства. 

 Знать: сметное дело,    экономика недвижимости, экономический анализ. 

           Уметь: умение использовать нормативно-справочную литературу; умение 

составления сметной документации. 

 

 

Управление инвестиционно-строительными проектами – 5 кредита  

Пререквизиты: Основы экономической теории 

Постреквизиты: знания данной дисциплины необходимы для дипломного 

проектирования 

Цель изучения: управление  и умение составления инвестиционно-строительных 

проектов 

Краткое описание дисциплины: Формирует базовые знания о создании проектов, 

взаимосвязей между участниками в разработке проектов, их согласования и выдачи для 

строительства. Основные сведения о проектах, их классификации, нормативной 

документации, применяемой в строительстве (ТИМСО (аналог BIM в РК): нормативно-

технические документы РК (нормативно-правовой акт НПА РК; своды правил - СП РК; 

стандарты - СТ РК). 

Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание :основных понятий, норм, правил и положений в 

строительной отрасли; 

2. В – применение знаний и пониманий: при разработке ПОС и ППР;   

3. С – вынесение (составление) суждений: при выборе состава и организации 

предпроектных и изыскательских работ, при выборе закономерности поточного 

строительства и строительного потока; 

4. D – коммуникативные навыки: по разработке проектно-сметной документации в 

системе современных норм и цен; 

5. E - учебные навыки: разрабатывать календарный план, сетевые графики 

строительства и проектирование строительных генеральных планов. 

 Знать: знания данной дисциплины необходимы для дипломного проектирования. 

             Уметь: управление  и умение составления инвестиционно-строительных проектов. 

 

 

Инженерные системы  I – 5 кредита 

Пререквизиты:  Высшая математика I, Строительные материалы  

Постреквизиты:  Строительные машины и оборудования,  Технология и 

организация строительства 

Цель изучения курса является приобретение будущими специалистами основ 

теоретических знаний и практических навыков в области водоснабжения, канализации, 

газоснабжения, теплоснабжения населенных мест, внутреннего устройства водопровода, 



канализации, газопровода, вентиляции, теплоснабжения жилых зданий и инженерного 

оборудования этих зданий, а так же умения пользоваться специальной научно - 

технической литературой. 

Краткое описание дисциплины: освещены вопросы проектирования и расчета, 

а также устройств систем и схем внутреннего водоснабжения и канализации. Описаны 

конструкции оборудования внутренних инженерных коммуникаций здания и 

особенности их эксплуатации. 

Ожидаемые результаты :  овладение студентами основными понятиями об 

устройстве сетей и систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения 

и вентиляции зданий, жилых районов городов и основами гидравлического расчета. 

знать:  теоретические основы расчета и проектирования инженерных сетей, 

систем и оборудования;      принцип     работы     оборудования     зданий,      сооружений 

водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения населенных мест и зданий в условиях 

охраны окружающей среды;  

-состав и содержание рабочих проектов;  

-производить оценку качества выполняемых работ; 

уметь: выбирать и конструировать инженерные системы для проектируемого 

здания, - рассчитывать конструктивные элементы    инженерных систем    и выбирать 

необходимое оборудование. 

 

 

Гидравлика (Инженерные сети и оборудование)   – 5 кредита 

Пререквизиты: все общеинженерные и специальные дисциплины учебного плана 

специальности «Строительство».   

Постреквизиты: Техническое обслуживание зданий. 

Цель изучения: уяснение цели и значимости  испытаний конструкций для 

строительства; приобретение навыков проектирования,  проведения и анализ результатов 

испытаний 

Краткое описание дисциплины: Изложены законы равновесия и движения 

жидкости в трубах, каналах, через гидротехнические сооружения. Большое внимание 

уделено изложению методов расчета параметров потока применительно к разнообразным 

случаям, встречающимся в практике. Приведены необходимые для расчетов таблицы и 

графики. Также нормативными материалами по гидравлическим расчетам. 

Ожидаемые результаты : знание содержания;  умение проектировать, выполнять 

и анализировать результаты испытаний строительных конструкций; приобретение 

навыков работы с нормативной и технической литературой.  

 Знать: Техническое обслуживание зданий. Инженерные сети и оборудование. 

             Уметь: уяснение цели и значимости  испытаний конструкций для строительства; 

приобретение навыков проектирования,  проведения и анализ результатов испытаний. 

 

 

Строительные конструкции II - 5 кредита 

Пререквизиты дисциплины:  Строительные конструкции  I 

Постреквизиты дисциплины:  Организация, управление и планирование в 

строительстве,  дипломное проектирование 

Цель изучения: является получение студентами знаний о работе строительных 

конструкций, выполненных из железобетона, камня, металла, дерева и пластмасс при 

различных видах напряженного состояния, а также методах их расчета и 

конструирования. 

Краткое описание дисциплины: Объемно-планировочными и конструктивными 

решениями гражданских зданий и приобретение навыков чтения архитектурно-

строительных чертежей. Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы: - 



ознакомить студентов с массовыми конструкциями искусственных сооружений; - дать 

основы расчета; - ознакомить студентов с основными способами строительства. В 

результате изучения дисциплины студенты должны уметь выполнять и читать чертежи 

различного назначения и решать инженерно-геометрические задачи. 

Ожидаемые результаты : 

1. А- знание и понимание физико-механических свойств строительных материалов, 

методы расчета и конструирования строительных конструкций, прогрессивные решения 

конструкций зданий и сооружений, перспективы их развития  

2. В -применение знаний и пониманий при разработке конструктивных схем зданий 

и сооружений, при расчете элементов строительных конструкций из различных 

материалов  

3. С- вынесение (составление) суждений включает: знание современного  состояния  

науки о металле, железобетоне, дереве и пластмассах 

4. D - коммуникативные навыки –вести практические расчеты и конструирование 

элементов зданий и сооружений с использованием компьютерных программ 

5. Е - учебные навыки -умение выбрать наиболее эффективные конструктивные 

решения для достижения наиболее экономичных вариантов, оценить как количественно, 

так и качественно  несущую способность конструкций из различных материалов,  умело 

использовать нормативную, инструктивную  и  техническую  литературу. 

Знать: знание и понимание физико-механических свойств строительных 

материалов, методы расчета и конструирования строительных конструкций, 

прогрессивные решения конструкций зданий и сооружений, перспективы их развития -

применение знаний и пониманий при разработке конструктивных схем зданий и 

сооружений, при расчете элементов строительных конструкций из различных материалов 

- вынесение (составление) суждений включает: знание современного  состояния  науки о 

металле, железобетоне, дереве и пластмассах 

Уметь: коммуникативные навыки – вести практические расчеты и 

конструирование элементов зданий и сооружений с использованием компьютерных 

программ - учебные навыки -умение выбрать наиболее эффективные конструктивные 

решения для достижения наиболее экономичных вариантов, оценить как количественно, 

так и качественно  несущую способность конструкций из различных материалов,  умело 

использовать нормативную, инструктивную  и  техническую  литературу. 

 

 

 Железобетонные конструкции     - 5 кредита 

Пререквизиты дисциплины:  Строительные конструкции I 

Постреквизиты дисциплины: Организация, управление и планирование в 

строительстве,  дипломное проектирование. 

Цель изучения дисциплины:  получение теоретических знаний и практических 

навыков по расчету и проектированию строительных конструкций, выполненных из 

железобетона при различных видах напряженного состояния. 

Краткое описание дисциплины:  Данная дисциплина соответствует современное 

состояние вопроса проектирования и расчета, железобетонных конструкций в объеме, 

соответствующем программе курса. Изучение дисциплины дает знания в области 

внутренних усилий, расчет прочности и деформативности железобетонных конструкций 

одно- и многоэтажных гражданских промышленных зданий. Знания в разработке 

конструктивных систем зданий и сооружений. Навыки практического расчета 

конструкций по прочности, деформативности, инструктивной и технической литературы. 

Ожидаемые результаты : 

1. А- знание и понимание физико-механических свойств строительных материалов, 

методы расчета и конструирования железобетонных конструкций, прогрессивные 

решения конструкций зданий и сооружений, перспективы их развития;  



2. В -применение знаний и пониманий при разработке конструктивных схем зданий 

и сооружений, при расчете элементов железобетонных конструкций;  

3.  С- вынесение (составление) суждений включает: знание современного  

состояния  науки о железобетоне; 

4. D - коммуникативные навыки –вести практические расчеты и конструирование 

элементов зданий и сооружений с использованием компьютерных программ; 

5. Е - учебные навыки -умение выбрать наиболее эффективные конструктивные 

решения для достижения наиболее экономичных вариантов, оценить как количественно, 

так и качественно  несущую способность железобетонных конструкций,  умело 

использовать нормативную, инструктивную  и  техническую  литературу. 

    Знать: знание и понимание физико-механических свойств строительных 

материалов, методы расчета и конструирования железобетонных конструкций, 

прогрессивные решения конструкций зданий и сооружений, перспективы их развития; -

применение знаний и пониманий при разработке конструктивных схем зданий и 

сооружений, при расчете элементов железобетонных конструкций; - вынесение 

(составление) суждений включает: знание современного  состояния  науки о 

железобетоне; 

    Уметь: коммуникативные навыки –вести практические расчеты и 

конструирование элементов зданий и сооружений с использованием компьютерных 

программ; 

- учебные навыки -умение выбрать наиболее эффективные конструктивные 

решения для достижения наиболее экономичных вариантов, оценить как количественно, 

так и качественно  несущую способность железобетонных конструкций,  умело 

использовать нормативную, инструктивную  и  техническую  литературу. 

 

 

Строительные машины и оборудование  - 5 кредита 

Пререквизиты дисциплины:  Инженерная механика II 

Постреквизиты дисциплины :  Технология строительного производства ІI 

Цель изучения: является подготовка специалиста, глубоко знающего необходимые 

сведения о строительных машинах и оборудовании для механизации и автоматизации 

технологических процессов в строительстве, технологических возможностей машин, 

использования их с наивысшей эффективностью в зависимости от характеристик объекта 

строительства. 

Краткое описание дисциплины:: Курс дисциплины «Строительные машины и 

оборудование» рассматривает следующие вопросы: силовое и ходовое оборудование, 

приводы и передачи, типы трансмиссий, а также конструктивно-эксплуатационные 

характеристики строительных машин, классификация строительных машин. 

Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание: устройства строительных машин и оборудования, 

параметров рабочих процессов и основных конструктивно-эксплуатационных 

характеристик; 

 2. В – применение знаний и пониманий при выборе строительных машин, 

эффективной автоматизации и механизации строительных процессов, при выборе 

строительной технологии работ  на строительных объектах, правильное распределение 

строительных объектов, строительных площадок согласно конструктивным 

характеристикам;  

3. С – вынесение (составление) суждений о методах механизации и автоматизации 

строительных, ручных и других сложных видов работ; 

4. D – коммуникативные навыки по использованию занаий и умений в области 

использования новых видов строительного оборудования, механизмов и машин в 

соответствии с техническими требованиями; 



5. E – учебные навыки, необходимые при планировании строительного 

производства работ, использования автоматизированных и механизированных технологий  

на строительных объектах, путем рационального использования строительных машин и 

оборудования. 

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 транспортных объектов с учетом применения. 

 

 

Грузоподьемное и транспортное оборудование   -5 кредита  

Пререквизиты дисциплины: Инженерная механика II 

Постреквизиты дисциплины: Технология строительного производства ІI 

Цель изучения: является подготовка специалиста, глубоко знающего необходимые 

сведения о грузоподъемном оборудовании для механизации и автоматизации 

технологических процессов в строительстве, технологических возможностей машин, 

использования их с наивысшей эффективностью в зависимости от характеристик объекта 

строительства. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина изучает роль грузоподъемного и 

транспортного оборудования в механизации и автоматизации технологических процессов 

в транспортном строительстве; формирует знание современного технического уровня 

грузоподъемного и транспортного оборудования, механизации и автоматизации 

строительства и направления дальнейшего развития в транспортном строительстве. 

Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание: устройства грузоподъемного оборудования и основных 

конструктивно-эксплуатационных характеристик; 

 2. В – применение знаний и пониманий при выборе грузоподъемного 

оборудования, эффективной автоматизации и механизации строительных процессов, при 

выборе строительной технологии работ  на строительных объектах;  

3. С – вынесение (составление) суждений о методах механизации и автоматизации 

строительных и других сложных видов работ с применением грузоподъемного 

оборудования; 

4. D – коммуникативные навыки по использованию занаий и умений в области 

использования новых видов грузоподъемного оборудования машин в соответствии с 

техническими требованиями; 

5. E – учебные навыки, необходимые при планировании строительного 

производства работ, использования автоматизированных и механизированных технологий  

на строительных объектах, путем рационального использования грузоподъемного 

оборудования строительных машин. 

 Знать: знание и понимание: устройства грузоподъемного оборудования и 

основных конструктивно-эксплуатационных характеристик; 

– применение знаний и пониманий при выборе грузоподъемного оборудования, 

эффективной автоматизации и механизации строительных процессов, при выборе 

строительной технологии работ  на строительных объектах;  

– вынесение (составление) суждений о методах механизации и автоматизации 

строительных и других сложных видов работ с применением грузоподъемного 

оборудования; 

 Уметь:  коммуникативные навыки по использованию занаий и умений в области 

использования новых видов грузоподъемного оборудования машин в соответствии с 

техническими требованиями; 



– учебные навыки, необходимые при планировании строительного производства работ, 

использования автоматизированных и механизированных технологий  на строительных 

объектах, путем рационального использования грузоподъемного оборудования 

строительных машин. 

 

 

Инженерная геология, механика грунтов – 4 кредита 

Пререквизиты:   Математика, Экология и устойчивое развитие 

Постреквизиты: Охрана труда в транспортном строительстве, Основания и 

фундаменты. 

Цель изучения курса: является обучение будущих специалистов-строителей 

основам инженерной геологии, механики грунтов и современным методам расчета, 

проектирования и строительства оснований и фундаментов зданий и сооружений на 

транспорте в различных природно-климатических и региональных условиях. 

Краткое описание дисциплины:   Данная дисциплина  состоит из двух разделов: 

«Инженерная геология», «Механика грунтов». 

В разделе «Инженерная геология» изучаются: 

Основные сведения о Земле, минералы и горные породы, основы грунтоведения, 

процессы внутренней и внешней динамики Земли, физико-геологические процессы на 

поверхности Земли, инженерно-геологические изыскания для строительства. 

В разделе «Механика грунтов» изучаются: 

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.    

Ожидаемые результаты :  
- 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 эксплуатации сооружений на транспорте. 

Знать: строение и физические свойства Земли; 

основные парообразующие минералы и виды горных пород; 

основные процессы внешней и внутренней динамики Земли (магматизм, тектонику, 

сейсмику и т.п.); 

природные геологические и инженерно-геологические процессы; 

элементы гидрогеологии; 

состав и объем инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий для 

промышленного и гражданского строительства; 

Уметь: использовать государственные источники информации о геологической среде; 

узнавать и оценивать главнейшие природные процессы, а также процессы, 

возникающие в воздушной, водной и геологической среде при строительстве  и 

эксплуатации промышленных,  гражданских зданий и подземных сооружений, их 

опасность и скорость развития, принимать оперативные решения по борьбе с ними; 

читать геологические, гидрогеологические, геоморфологические карты, разрезы и 

другие документы с характеристиками природной среды; 

различать главнейшие горные породы, служащие грунтами и строительными 

материалами;  

оценивать инженерно-геологические условия строительной площадки; определять 

основные показатели физико-механических свойств грунтов оснований. 

 



 

 Геотехника  І   - 5 кредита                                                                                                                           

Пререквизиты: Строительная механика 

Постреквизиты: Геотехника  ІІ 

             Цель изучения: Овладение будущими специалистами основ механики грунтов, 

общих и особых положений современных методов проектирования и строительства 

оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

Краткое описание дисциплины: В дисциплине изложены основные сведения по 

строению и свойствам горных пород, природные геологические среды, изменчивость 

инженерно-геологических условий. Освещены основные закономерности механики 

грунтов, методы определения напряжений в грунтах, теория предельного напряженного 

состояния и ее приложения, деформации грунтов и их изменения во времени. 

Ожидаемые результаты : 

- знание и понимание: основные виды и разновидности грунтов, их физические 

характеристики и классификационные показатели, основные закономерности механики 

грунтов, характеристики механических свойств грунтов и методы их определения, 

нормативные  методы определения конпонента напряженно-деформированного состояния 

грунтов оснований, методы оценки прочности, устойчивости грунтовых массивов и их 

давления на ограждения, 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 мелкого 

и глубокого заложения, методы преобразования строительных свойств оснований; 

 Знать: Овладение будущими специалистами основ механики грунтов, общих и 

особых положений современных методов проектирования и строительства оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. 

            Уметь: Применение данных знаний для решения практических вопросов механики 

грунтов и фундаментостроения в строительстве. Знание дисциплины позволит на 

практике избегать аварий сооружений вследствие различных ошибок, допускаемых при 

проектировании, инженерно-геологических изысканиях, устройстве и эксплуатации 

зданий и сооружений.В данной дисциплине изучаются основные физические свойства 

грунтов, их структурные связи. Производят расчет осадок фундаментов, проектирование 

оснований и фундаментов. Студенты узнают о видах фундаментов, как укрепляются и 

уплотняются грунты в особых условиях (в сейсмических районах, в условиях 

просадочных грунтов и т.д.). 

 

 

Основания и фундаменты   - 4 кредита                                                                                               

Пререквизиты: Строительная механика, Геотехника I                                                                                                          

Постреквизиты: знания данной дисциплины необходимы для дипломного 

проектирования  

Цель изучения: Овладение будущими специалистами основ механики грунтов, 

общих и особых положений современных методов проектирования и строительства 

оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

Краткое описание дисциплины: Применение данных знаний для решения 

практических вопросов механики грунтов и фундаментостроения в строительстве. Знание 

дисциплины позволит на практике избегать аварий сооружений вследствие различных 

ошибок, допускаемых при проектировании, инженерно-геологических изысканиях, 

устройстве и эксплуатации зданий и сооружений В данной дисциплине изучаются 

основные физические свойства грунтов, их структурные связи. Производят расчет осадок 

фундаментов, проектирование оснований и фундаментов. Студенты узнают о видах 



фундаментов, как укрепляются и уплотняются грунты в особых условиях (в сейсмических 

районах, в условиях просадочных грунтов и т.д.). 

Ожидаемые результаты : 

1. А - знание и понимание: основные виды и разновидности грунтов, их физические 

характеристики и квассификационные показатели, основные закономерности механики 

грунтов, характеристики механических свойств грунтов и методы их определения, 

нормативные  методы определения конпонента напряженно-деформированного состояния 

грунтов оснований, методы оценки прочности, устойчивости грунтовых массивов и их 

давления на ограждения, 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 мелкого 

и глубокого заложения, методы преобразования строительных свойств оснований; 

2. В - применение знаний и пониманий: оценивать инженерно-геологические  

условия строительства, решать типовые задачи механики грунтов по определению 

напряженно-деформированного состояния, несущей способности и устойчивости  

грунтовых массивов и их давления на ограждения, выбирать типы и определять размеры 

фундаментов и подземных сооружений, а также способы их устройства, реконструкции и 

усиления, в том числе в особых условиях и при преобразовании  строительных свойсив 

оснований, 

3. С - вынесение (составление) суждений: в проблемных вопросах, например, при 

выборе вида фундаментов, их заложения и т.д.; 

4. D - коммуникативные навыки: четко и ясно сообщать свои выводы по различным 

проблемам в области механики грунтов, оснований и фундаментов; 

5. Е - учебные навыки: научиться самостоятельно решать поставленные проблемы 

и задачи; проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки и 

выбора наиболее экономического варианта фундамента, расчитывать и  проектировать 

различные геотехнические задачи. 

Знать: знание и понимание: основные виды и разновидности грунтов, их 

физические характеристики и квассификационные показатели, основные закономерности 

механики грунтов, характеристики механических свойств грунтов и методы их 

определения, нормативные  методы определения конпонента напряженно-

деформированного состояния грунтов оснований, методы оценки прочности, 

устойчивости грунтовых массивов и их давления на ограждения, основные принципы 

проектирования оснований и фундаментов, подземных и земляных сооружений.   

Уметь: последовательность проектирования и способы устройства оснований и 

фундаментов мелкого и глубокого заложения, свайных фундаментов, в том числе в 

особых условиях, типы и конструкции фундаментов мелкого и глубокого заложения, 

методы преобразования строительных свойств оснований; 

 

Геотехника  ІІ   - 4 кредита                                                                                                                                              

Пререквизиты: Строительная механика, Геотехника I                                                      

Постреквизиты: знания данной дисциплины необходимы для дипломного 

проектирования  

Цель изучения: : Целью преподавания дисциплины является ознакомление 

будущих специалистов с общими положениями современных методов расчета, 

проектирования и устройства оснований, фундаментов и подземных сооружений. 

Рассматриваются фундаменты естественного заложения, глубокого заложения, их расчет 

и проектирование,; свайные фундаменты, их клаcсификация, расчет и проектирование; 

особенности проектирования фундаментов на лессовых просадочных грунтах, на слабых 

пылевато – глинистых водонасыщенных и набухающих грунтах. 



Овладение будущими специалистами основ механики грунтов, общих и особых 

положений современных методов проектирования и строительства оснований и 

фундаментов зданий и сооружений. 

Краткое описание дисциплины: Овладение будущими специалистами основ 

механики грунтов, общих и особых положений современных методов проектирования и 

строительства оснований и фундаментов зданий и сооружений. 

Ожидаемые результаты : 

1. А - знание и понимание: основные виды и разновидности грунтов, их физические 

характеристики и классификационные показатели, основные закономерности механики 

грунтов, характеристики механических свойств грунтов и методы их определения, 

нормативные  методы определения конпонента напряженно-деформированного состояния 

грунтов оснований, методы оценки прочности, устойчивости грунтовых массивов и их 

давления на ограждения, 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 мелкого 

и глубокого заложения, методы преобразования строительных свойств оснований; 

2. В - применение знаний и пониманий: оценивать инженерно-геологические  

условия строительства, решать типовые задачи механики грунтов по определению 

напряженно-деформированного состояния, несущей способности и устойчивости  

грунтовых массивов и их давления на ограждения, выбирать типы и определять размеры 

фундаментов и подземных сооружений, а также способы их устройства, реконструкции и 

усиления, в том числе в особых условиях и при преобразовании  строительных свойсив 

оснований, 

3. С - вынесение (составление) суждений: в проблемных вопросах, например, при 

выборе вида фундаментов, их заложения и т.д.; 

4. D - коммуникативные навыки: четко и ясно сообщать свои выводы по различным 

проблемам в области механики грунтов, оснований и фундаментов; 

5. Е - учебные навыки: научиться самостоятельно решать поставленные проблемы 

и задачи; проводить анализ инженерно-геологических условий строительной площадки и 

выбора наиболее экономического варианта фундамента, расчитывать и  проектировать 

различные геотехнические задачи.  

 Знать: знание и понимание: основные виды и разновидности грунтов, их 

физические характеристики и классификационные показатели, основные закономерности 

механики грунтов, характеристики механических свойств грунтов и методы их 

определения, нормативные  методы определения конпонента напряженно-

деформированного состояния грунтов оснований, методы оценки прочности, 

устойчивости грунтовых массивов и их давления на ограждения. 

 Уметь:  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 мелкого 

и глубокого заложения, методы преобразования строительных свойств оснований; 

 

Технология строительного производства І - 4 кредита 

Пререквизиты: Технология строительного производства     

Постреквизиты: Технология строительного производства I    

Цель изучения: Целю освоения дисциплины являются: -освоение теоретических 

основ методов выполнения отдельных производственных процессов с применением 

эффективных строительных материалов и конструкций, современных технических 

средств, прогрессивной организации труда рабочих, -формирование навыков 

рационального выбора технических средств, -формирование навыков разработки 



технологической документации, -умение проводить количественную и качественную 

оценки выполнения строительно-монтажных работ. 

Краткое описание дисциплины: Рассматриваются основные положения по 

технологии возведения зданий и сооружений, поточные методы организации 

строительства, инженерная подготовка строительной площадки, объектный строительный 

генеральный план, материально-техническое обеспечение строительной площадки, 

технология возведения зданий из полносборных конструкций, технология возведения 

зданий из монолитного железобетона, а также технология возведения зданий из 

металлических конструкций. 

Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание промышленного строительства, которое предполагает 

выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ по вводу в эксплуатацию 

объектов производственного назначения всех отраслей промышленности; жилищное и 

культурно-бытовое строительство — возведение жилых домов, объектов культурно-

бытового назначения и их комплексов; 

2. В – применение знаний и пониманий объемно-планировочных  и 

конструктивных решений, объемам строительно-монтажных работ, их трудоемкости и 

стоимости, продолжительностью возведения, способами доставки на строительную 

площадку строительных материалов и конструкций, линейной протяженностью и 

рассредоточенностью. 

 3. С – вынесение (составление) суждений включает: область применения; 

технологию и организацию строительного процесса; технико-экономические показатели; 

материально-технические ресурсы. 

4. D – коммуникативные навыки теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при 

проведении практических занятий, курсовом проектировании и самостоятельной работы с 

учебной, технической и нормативной литературой 

5. E – учебные навыки, устанавливать состав рабочих операций, строительных 

процессов и работ, обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства; потребное количество рабочих, машин, механизмов, 

материалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам; 

определять объемы работ, составлять акты на выполненные работы принимать 

выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством. 

Знать: знание и понимание промышленного строительства, которое предполагает 

выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ по вводу в эксплуатацию 

объектов производственного назначения всех отраслей промышленности; жилищное и 

культурно-бытовое строительство — возведение жилых домов, объектов культурно-

бытового назначения и их комплексов; 

Уметь: применение знаний и пониманий объемно-планировочных  и 

конструктивных решений, объемам строительно-монтажных работ, их трудоемкости и 

стоимости, продолжительностью возведения, способами доставки на строительную 

площадку строительных материалов и конструкций, линейной протяженностью и 

рассредоточенностью.С – вынесение (составление) суждений включает: область 

применения; технологию и организацию строительного процесса; технико-экономические 

показатели; материально-технические ресурсы. 

Технология возведения зданий и сооружений І - 4 кредита 

Пререквизиты дисциплины: Технология строительного производства  І   

Постреквизиты дисциплины: знания данной дисциплины необходимы для 

дипломного проектирования 

Цель изучения: является получение студентами теоретических основ современных 

методов и способов возведения зданий и сооружений различного функционального 

назначения. 



Краткое описание дисциплины: в данной дисциплине основное внимание 

уделено различным методам  возведении зданий и сооружений, комплексном 

использовании современных средств механизации и автоматизации строительных 

процессов, передовом опыте и научной организации труда. 

Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание методов возведения зданий и сооружений, которое 

предполагает выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ по вводу в 

эксплуатацию объектов производственного назначения всех отраслей промышленности; 

жилищное и культурно-бытовое строительство — возведение жилых домов, объектов 

культурно-бытового назначения и их комплексов; 

2. В – применение знаний и пониманий объемно-планировочных  и 

конструктивных решений, объемам строительно-монтажных работ, их трудоемкости и 

стоимости, продолжительностью возведения, способами доставки на строительную 

площадку строительных материалов и конструкций, линейной протяженностью и 

рассредоточенностью. 

3. С – вынесение (составление) суждений включает: область применения; 

технологию и организацию строительного процесса; технико-экономические показатели; 

материально-технические ресурсы. 

4. D – коммуникативные навыки теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при 

проведении практических занятий, курсовом проектировании и самостоятельной работы с 

учебной, технической и нормативной литературой 

5.E – учебные навыки, устанавливать состав рабочих операций, строительных 

процессов и работ, обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства; потребное количество рабочих, машин, механизмов, 

материалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам; 

определять объемы работ, составлять акты на выполненные работы принимать 

выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством. 

 Знать: знание и понимание методов возведения зданий и сооружений, которое 

предполагает выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ по вводу в 

эксплуатацию объектов производственного назначения всех отраслей промышленности; 

жилищное и культурно-бытовое строительство — возведение жилых домов, объектов 

культурно-бытового назначения и их комплексов; 

 Уметь: применение знаний и пониманий объемно-планировочных  и 

конструктивных решений, объемам строительно-монтажных работ, их трудоемкости и 

стоимости, продолжительностью возведения, способами доставки на строительную 

площадку строительных материалов и конструкций, линейной протяженностью и 

рассредоточенностью. 

3. С – вынесение (составление) суждений включает: область применения; технологию и 

организацию строительного процесса; технико-экономические показатели; материально-

технические ресурсы. 

Технология строительного производства ІI - 4 кредита 

Пререквизиты:  Технология строительного производства  I    

Постреквизиты: Технология строительного производства II    

Цель изучения: является получение студентами теоретических основ современных 

методов и способов возведения зданий различного функционального назначения. 

«Технология строительного производства - II» включает в себя совокупность знаний о 

рациональных методах производства строительно-монтажных работ. 

Краткое описание дисциплины: Рассматриваются основные положения по 

технологии возведения зданий и сооружений, поточные методы организации 

строительства, инженерная подготовка строительной площадки, объектный строительный 

генеральный план, материально-техническое обеспечение строительной площадки, 



технология возведения зданий из полносборных конструкций, технология возведения 

зданий из монолитного железобетона, а также технология возведения зданий из 

металлических конструкций. 

Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание промышленного строительства, которое предполагает 

выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ по вводу в эксплуатацию 

объектов производственного назначения всех отраслей промышленности; жилищное и 

культурно-бытовое строительство — возведение жилых домов, объектов культурно-

бытового назначения и их комплексов; 

2. В – применение знаний и пониманий объемно-планировочных  и 

конструктивных решений, объемам строительно-монтажных работ, их трудоемкости и 

стоимости, продолжительностью возведения, способами доставки на строительную 

площадку строительных материалов и конструкций, линейной протяженностью и 

рассредоточенностью. 

 3. С – вынесение (составление) суждений включает: область применения; 

технологию и организацию строительного процесса; технико-экономические показатели; 

материально-технические ресурсы. 

4. D – коммуникативные навыки теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при 

проведении практических занятий, курсовом проектировании и самостоятельной работы с 

учебной, технической и нормативной литературой 

5. E – учебные навыки, устанавливать состав рабочих операций, строительных 

процессов и работ, обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства; потребное количество рабочих, машин, механизмов, 

материалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам; 

определять объемы работ, составлять акты на выполненные работы принимать 

выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством. 

Знать: знание и понимание промышленного строительства, которое предполагает 

выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ по вводу в эксплуатацию 

объектов производственного назначения всех отраслей промышленности; жилищное и 

культурно-бытовое строительство — возведение жилых домов, объектов культурно-

бытового назначения и их комплексов; 

Уметь: применение знаний и пониманий объемно-планировочных  и 

конструктивных решений, объемам строительно-монтажных работ, их трудоемкости и 

стоимости, продолжительностью возведения, способами доставки на строительную 

площадку строительных материалов и конструкций, линейной протяженностью и 

рассредоточенностью. 

 3. С – вынесение (составление) суждений включает: область применения; 

технологию и организацию строительного процесса; технико-экономические показатели; 

материально-технические ресурсы. 

 

 

Технология возведения зданий и сооружений ІІ - 4 кредита 

Пререквизиты дисциплины: Технология строительного производства  ІІ   

Постреквизиты дисциплины: знания данной дисциплины необходимы для 

дипломного проектирования 

Цель изучения: является получение студентами теоретических основ современных 

методов и способов возведения зданий и сооружений различного функционального 

назначения. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина исследует технические вопросы, 

связанные с типами зданий для общественного пользования, включая конструкцию 

здания, строительные материалы и методы, а также планирование и спецификацию затрат. 



Охватывает последствия использования альтернативных материалов и процессов 

строительства для структурных систем; строительный дизайн и деталировка; а также 

выбор и проектирование фундаментов в соответствии с конкретными грунтовыми и 

грунтовыми условиями. 

Ожидаемые результаты : 

1. А – знание и понимание методов возведения зданий и сооружений, которое 

предполагает выполнение всего комплекса строительно-монтажных работ по вводу в 

эксплуатацию объектов производственного назначения всех отраслей промышленности; 

жилищное и культурно-бытовое строительство — возведение жилых домов, объектов 

культурно-бытового назначения и их комплексов; 

2. В – применение знаний и пониманий объемно-планировочных  и 

конструктивных решений, объемам строительно-монтажных работ, их трудоемкости и 

стоимости, продолжительностью возведения, способами доставки на строительную 

площадку строительных материалов и конструкций, линейной протяженностью и 

рассредоточенностью. 

3. С – вынесение (составление) суждений включает: область применения; 

технологию и организацию строительного процесса; технико-экономические показатели; 

материально-технические ресурсы. 

4. D – коммуникативные навыки теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при 

проведении практических занятий, курсовом проектировании и самостоятельной работы с 

учебной, технической и нормативной литературой 

5.E – учебные навыки, устанавливать состав рабочих операций, строительных 

процессов и работ, обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства; потребное количество рабочих, машин, механизмов, 

материалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам; 

определять объемы работ, составлять акты на выполненные работы принимать 

выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством. 

 Знать: коммуникативные навыки теоретические, расчетные и практические 

положения дисциплины изучаются в процессе работы над лекционным курсом, при 

проведении практических занятий, курсовом проектировании и самостоятельной работы с 

учебной, технической и нормативной литературой. 

 Уметь: учебные навыки, устанавливать состав рабочих операций, строительных 

процессов и работ, обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства; потребное количество рабочих, машин, механизмов, 

материалов, полуфабрикатов и изделий; оформлять производственные задания бригадам; 

определять объемы работ, составлять акты на выполненные работы принимать 

выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством. 

 

 

Строительные конструкции  III - 4 кредита 

Пререквизиты дисциплины: Строительные конструкции  II 

Постреквизиты:  Организация, управление и планирование в строительстве,  

дипломное проектирование. 

Цель изучения дисциплины:  получение теоретических знаний и практических 

навыков по расчету и проектированию железобетонных и металлических конструкций 

промышленного здания. 

Краткое описание дисциплины:  Сжатые железобетонные элементы. 

Особенности конструкции. Расчет прочности элементов Сжатого вне центра. Удлиненные 

железобетонные элементы. Расчет прочности. 

Ожидаемые результаты : 



1. А - методы расчета и конструирования железобетонных и металлических 

конструкций промышленного здания, прогрессивные решения конструкций 

промышленных зданий, перспективы их развития;  

2. В -применение знаний и пониманий при разработке конструктивных схем 

железобетонных и металлических конструкций промышленного здания, при расчете 

элементов промышленного здания;  

3.  С- вынесение (составление) суждений включает: знание современного  

состояния  науки о проектировании и конструировании элементов промышленного 

здания; 

4. D - коммуникативные навыки –вести практические расчеты и конструирование 

элементов промышленного здания с использованием компьютерных программ; 

5. Е - учебные навыки -умение выбрать наиболее эффективные конструктивные 

решения для достижения наиболее экономичных вариантов, оценить как количественно, 

так и качественно  несущую способность конструкций промышленного здания,  умело 

использовать нормативную, инструктивную  и  техническую  литературу. 

Знать: методы расчета и конструирования железобетонных и металлических 

конструкций промышленного здания, прогрессивные решения конструкций 

промышленных зданий, перспективы их развития; -применение знаний и пониманий при 

разработке конструктивных схем железобетонных и металлических конструкций 

промышленного здания, при расчете элементов промышленного здания; - вынесение 

(составление) суждений включает: знание современного  состояния  науки о 

проектировании и конструировании элементов промышленного здания; –вести 

практические расчеты и конструирование элементов промышленного здания с 

использованием компьютерных программ; 

Уметь: умение выбрать наиболее эффективные конструктивные решения для 

достижения наиболее экономичных вариантов, оценить как количественно, так и 

качественно  несущую способность конструкций промышленного здания,  умело 

использовать нормативную, инструктивную  и  техническую  литературу. 

 

 

Металлические конструкции II - 4 кредита 

Пререквизиты: Строительные конструкции II 

Постреквизиты:  Организация, управление и планирование в строительстве,  

дипломное проектирование. 

Цель изучения:  получение теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых для проектирования  балочных и центрально-сжатых металлических 

конструкций и их соединений. 

Краткое описание дисциплины:  Сварные, болтовые и заклепочные соединения 

металлических конструкций.    Балки, балочные конструкции.  Центрально-сжатые 

колонны. 

Ожидаемые результаты :   

1. А - знание и понимание физико-механических свойств строительных 

материалов, методы расчета и конструирования металлических конструкций, 

прогрессивные решения металлических конструкций зданий и сооружений, перспективы 

их развития; 

2. В -применение знаний и пониманий при разработке конструктивных схем зданий 

и сооружений, при расчете элементов металлических конструкций  

3. С- вынесение (составление) суждений включает: знание современного  состояния  

науки о металле; 

4. D - коммуникативные навыки –вести практические расчеты и конструирование 

элементов зданий и сооружений с использованием компьютерных программ; 



5. Е - учебные навыки - умение выбрать наиболее эффективные конструктивные 

решения для достижения наиболее экономичных вариантов, оценить как количественно, 

так и качественно  несущую способность металлических конструкций,  умело 

использовать нормативную, инструктивную  и  техническую  литературу. 

 Знать: знание и понимание физико-механических свойств строительных 

материалов, методы расчета и конструирования металлических конструкций, 

прогрессивные решения металлических конструкций зданий и сооружений, перспективы 

их развития;-применение знаний и пониманий при разработке конструктивных схем 

зданий и сооружений, при расчете элементов металлических конструкций вынесение 

(составление) суждений включает: знание современного  состояния  науки о металле; 

 Уметь: вести практические расчеты и конструирование элементов зданий и 

сооружений с использованием компьютерных программ;- учебные навыки -умение 

выбрать наиболее эффективные конструктивные решения для достижения наиболее 

экономичных вариантов, оценить как количественно, так и качественно  несущую 

способность металлических конструкций,  умело использовать нормативную, 

инструктивную  и  техническую  литературу. 
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№ Цикл

ы 

Коды және атауы Креди

ттер 

Семестр 

Академиялық дәрежесі: бакалавр техника және технология мамандығы бойынша 

6В07312– Құрлыс 

1. ЖББП 
PОAK 1111  Құқық негіздері және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет  

  

2. ЖББП 

ENPLVI 1111 Экономика, кәсіпкерлік 

дағдылары, көшбасшылық және 

воспримчивости инновацияларды  

 

5 

 

1 

3. ЖББП 
EBZh 1111  Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі  

  

 

 

 

Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет   – 5 кредит 

 Пререквизиттер: Қазақстан Тарихы, құқық Негіздері (мектеп курсы) 

 Постреквизиттер: Философия  

 Мақсаты: материалдардың теориялық механикасы мен кедергісі туралы 

теориялық білім беру және құрылым элементтерін беріктікке, қаттылық пен тұрақтылыққа 

есептеу әдістерін үйрету. 

 Пәннің қысқаша сипаттамасы: Идеологиялық және саяси бағыты пәннің құқық 

негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты айқындайды міндеттері 

туындайтын, Қазақстан Республикасының ұлттық заңнамасын жетілдіру, құқықтық білім 

беру және жемқорлыққа қарсы дүниетаным қалыптастыруға бағытталған. Әдіснамалық 

бағыттылығы осы тәртіпті көздейді: - Жүйелі зерттеу теориялық білімдерін, елдегі және 

құқық, олардың өзара іс-қимыл мен рөлін сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардар болу 

адам өмірі мен қоғам.  

  Күтілетін нәтижелер:  

Білуі тиіс: құқық негіздері, негізгі ережелер Қазақстан Республикасы 

Конституциясының негізгі ережелер; Қазақстанның қолданыстағы заңнамаларының мәні; 

сыбайлас жемқорлық себептері және оның тегіне; шарасын моральдық-адамгершілік және 

құқықтық жауапкершілік сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық үшін; қолданыстағы 

заңнамасын, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл;  



Істей білуі тиіс: талдау, оқиғалар мен іс-әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу 

саласындағы және істей қажетті нормативтік актілерге; қолданыстағы заңдарға 

бағдарлануы; пайдалана отырып заңы, өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; жұмыс істеу 

деңгейін арттыру адамгершілік және құқықтық мәдениет; жұмылдыру рухани-

адамгершілік тетіктері жемқорлықтың алдын алу. 

Дағдысы болуы керек: пікірсайыстар жүргізу бойынша құқықтық мәселелер 

жөніндегі нормаларын қолдану қазіргі кезеңде; құқықтық талдау әр түрлі құжаттарды; 

талдай білу жағдайды мүдделер және моральдық таңдау жетілдіру; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру; іс-әрекет жағдайды мүдделер; 

Құзыретті болуы керек: жүргізуде пікірталастар құқықтық мәселелер бойынша 

және қолдану, құқықтық нормаларды тәжірибеде қолдану; мәселелерінде пайда болу 

себептері және шығу тегі; - сыбайлас жемқорлықтың мәселелері мәні және факторлары 

сыбайлас жемқорлық және оның түрлі көріністері. 

 

 Экономика, кәсіпкерлік дағдылары, көшбасшылық және бейімділігіне 

инновация – 5 кредит 

 Пререквизиттер: Қазақстан Тарихы, География, биология (мектеп курсы) 

 Постреквизиттер: Высш.мат І, Экономика кәсіпорын 

 Мақсаты:  игеру Мақсатында осы пәннің мақсаты білім алушылардың 

экономикалық дағдыларын кәсіпкерлік және инновацияларды қабылдау қабілетіне игеру, 

ұғымдық аппаратты және негізгі нысандары бизнес жүргізу.  

 Қысқаша сипаттауы:  

Пәнді береді іскерлік және кәсіпкерлік дағдылары мен тәжірибесі, әсер ететін білім 

алушылардың бейімділігі мен толықтыру кәсіпкерлермен ықтималдылығы олардың 

табысқа. Қаралатын мәселелер іскерлік және кәсіпкерлік дағдыларды және құзыреттерді 

тығыз байланысты кең мәселелерімен, білікті жұмыс күшінің көші-қонға және беруінде 

кәсіпкерлік. Пән дамытуға көмектеседі кәсіпкерлік ойлау және оқыту студенттердің 

кәсіпкерлік дағдылары және сыни ойлау, способствующему қарай қабылдау 

инновациялық аттардыңші. 

 Күтілетін нәтижелер:  

 Білу: даму заңдылықтарын зерттеу экономикалық процестер; негізгі ұғымдар, 

 құрылған күні ішінде ұзақ эволюция экономикалық ойдың принциптері; жұмыс істеуінің 

нарықтық тетіктері, өзін-өзі реттеу және мемлекеттік экономикаға ықпал ету әдістері; 

генерациялау кәсіпкерлік идеялар; құқықтық аспектілері кәсіпкерлік қызмет; 

 Істей білуі тиіс: туралы білімдерін жүйелендіру мәні және нысандары көріністері 

экономикалық құбылыстар мен процестер; тәжірибеде ғылыми таным әдістері 

экономикалық құбылыстар.  

 Дағдылары болуы тиіс: талдау және бағалау жағдайын және әлеуметтік-

экономикалық даму үрдісіне, ұлттық және әлемдік экономика; пәнаралық тәсіл кезінде 

экономикалық проблемаларды шешудегі; игеру үшін білімді, біліктілікті арттыру үшін 

бүкіл өмір бойы;  

 Құзыретті болуы керек: білу, өз бетімен жұмыс істеуге; қабілетті болу, жаңа 

идеяларды генерациялау; меңгеруі тиіс пәнаралық тәсіл кезінде экономикалық 

проблемаларды шешудегі 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі  – 5 кредит 

Пререквизиттері: Биология, өзін-өзі тану (школьный курс) 

Постреквизиттер: еңбекті Қорғау, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: біртұтас түсінік қалыптастыру туралы тұрақты дамуының негізгі 

заңдылықтары табиғат пен қоғамның.  



Курстың қысқаша сипаттамасы пән: "Тіршілік қауіпсіздігі" халықтың өмір сүру 

қауіпсіздігі мен денсаулықты қорғауды ұйымдастыру мен қамтамасыз етудің теориялық, 

практикалық және нормативтік-құқықтық негіздері туралы жүйеленген білімді 

қалыптастыру болып табылады: экологиялық білімнің қалыптасу және даму тарихы, жеке 

адамның экологиясы-аутэкология, қоғамдастықтардың экологиясы – синэкология, 

БиоСфера тұжырымдамасы, биосфера және оның тұрақтылығы, орнықты даму 

Тұжырымдамасы, орнықты дамудың шарты ретінде табиғатты ұтымды пайдалану, қазіргі 

заманның әлеуметтік-экологиялық проблемалары және орнықты даму, Қоршаған ортаны 

қорғау және орнықты даму, өзекті экологиялық проблемалар және Қазақстан 

Республикасында орнықты дамуды іске асыру. 

 Күтілетін нәтижелер:  

Білуге тиіс: негізгі заңдылықтары табиғат пен қоғамның өзара әрекетінің негізгі 

тәсілдерін; және қорғау әдістері қоршаған орта компоненттерінің заңнаманың негіздері; 

санитария және қоршаған ортаны қорғау саласындағы; 

тұжырымдамасын, стратегиясын, проблемаларын тұрақты даму және практикалық 

мәселелердің ғаламдық, аймақтық және жергілікті деңгейде негіздері; қоршаған ортаны 

қорғау жөніндегі заңнама; ұйымдастыру принциптері қауіпсіз өндірістік процестер;  

Істей білуі тиіс: бағалау экологиялық жай-күйі; табиғи ортаның бағалау жүргізуге 

техногендік әсер ету, өндірістің қоршаған ортаға;  

Дағдысы болуы керек: зерттеу компоненттерін экожүйелер мен тұтас биосфера; 

анықтау оңтайлы жағдай тұрақты дамудың эколого-экономикалық жүйелердің; табиғат 

қорғау міндеттерін; иелену стандартты әдістемелер мониторинг; қоршаған ортаны бағалау 

қоршаған орта жағдайына және дәрежесі техногендік әсер ету өндірісі, оның 

компоненттері мен құрамдас бөліктері; 

Құзыретті болуы керек: экология мәселелері және тұрақты даму мен қоршаған 

ортаны қорғауды; меңгеруі тиіс базалық ғылыми-теориялық білім мен оларды қолдану 

үшін теориялық және практикалық міндеттерді шешу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 курс 

№ Цикл Код және атау Кредит Семестр 

Ғылыми дәрежесі: Техника және технология бакалавры 

6В07312 – Құрылыс оқу бағдарламасына  

1 БП IM I  2212 - Инженерлік механика I   

2 
БП 

MK  2212 - 

Материалдар кедергісі 

5 4 

3 БП HK I  I 2217 - 

Құрылыс құрылымдары I  

  

4 БП МК (I)  2217 - 

Металл конструкциялары I 

3 4 

5 БП EEN  2211 - Электротехника және электроника 

негіздері  

  

6 БП E  2211 - 

Электроника  
5 3 

7 БП HM  2216 - 

Құрылыс материалдары II  

  

8 БП JHMT  2216 - 

Жол-құрылыс материалдарының технологиясы 

4 4 

 

 

 Инженерлік механика I - 5 кредит 

  Пререквизиты: Жоғарырақ. Математика I,Информатика, Техникалық механика  

  Постреквизиттер: Инженерлік механика, Құрылыс машиналары мен жабдықтары, 

Құрылыс технологиясы және ұйымдастыру 

Курсты оқу мақсаты теориялық механика және материалдар кедергісі бойынша 

теориялық білім беру және конструкция элементтерін беріктікке, қаттылыққа және 

орнықтылыққа есептеу әдістерін үйрету. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Инженерлік механика-маңызды іргелі-

қолданбалы физика-математикалық оқу пәндерінің бірі. Материалды аз тұтыну кезінде 

осы көтеру қабілетіне (беріктігі мен тұрақтылығына) қол жеткізе отырып, бүкіл 

құрылымның сенімділігін оның жеткілікті қаттылығымен, тұрақтылығымен және 

арзандығымен үйлестіруге ұмтылу үшін пайдалану және беріктікті есептеу саласындағы 

өндірістік қызмет мамандарын даярлау. 

 Күтілетін нәтижелер: Курсты аяқтағаннан кейін студенттер міндетті түрде 

 Білу керек : статикалық анықталатын құрылымдарды есептеу әдістері; статикалық 

анықталмаған құрылымдарды есептеу әдістері. 

Білу: құрылымдардың жобалық схемаларын құрастыру; конструкцияларды 

есептеудің негізгі әдістерін қолдану;құрылымдардың жұмысына толық талдау жасау.  

 

 

 Материалдар кедергісі - 5 кредит 
  Пререквизиты: Жоғарырақ. Математика I, Информатика, Техникалық механика  

  Постреквизиттер: Инженерлік механика, Құрылыс машиналары мен жабдықтары, 

Құрылыс технологиясы және ұйымдастыру. 

Зерттеудің мақсаты: типтік құрылымдық жүйелер үшін беріктік пен қаттылықты 

есептеу принциптерін оқу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Ерекшеліктері-сыртқы жүктеме әрекетінің 

әртүрлі жағдайларында конструкция элементтерінің деформацияланған жай-күйі; 

конструкциялар мен құрылыстар элементтерін беріктікке, қаттылыққа және 

орнықтылыққа есептеудің негізгі әдістері мен қағидаттары; кернеулі-деформацияланған 



жай-күйдің үлгілік түрлері үшін конструкция элементтерінің беріктігіне, қаттылығына 

және орнықтылығына есептеулер; берілген жүктемелердің іс-қимылы кезінде конструкция 

элементтерінің кернеулі-деформацияланған жай-күйінің түрлері. 

Күтілетін нәтижелер: Студент құрылыс конструкциялары элементтерінің 

беріктігін есептеудің негізгі әдістерін білуі керек; тексеру және конструкциялық беріктік 

есептеулерін орындай алу; беріктік есептеулерінде қолданылатын анықтамалық 

әдебиеттерді пайдалана білу. 

  Білу керек: аналитикалық әдістермен де, компьютерді қолдану арқылы да құрылыс 

конструкцияларының беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына әртүрлі 

құрылымдарды есептеу. 

  Білу: типтік құрылымдық жүйелер үшін беріктік пен қаттылықты есептеу 

принциптерін оқу. 

 

 

Құрылыс құрылымдары I - 3 кредит 
Пререквизиты: Құрылымдық механика 

Постреквизиттер: Құрылыс құрылымдары II  

Пәнді оқу мақсаты: өнеркәсіптік ғимараттың темірбетон және металл 

конструкцияларын есептеу және жобалау бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды алу. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Құрылымдық элементтерді түсіну және жобалау 

үшін қажетті теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу, материалдардың 

физикалық - механикалық қасиеттері, әртүрлі жүктемелерге құрылыс конструкциясының 

элементтерін есептеу негіздері, құрылымдық элементтердің жұмысын түсіну. 

Күтілетін нәтижелер 

1. А - өнеркәсіптік ғимараттың темірбетон және металл конструкцияларын есептеу 

және жобалау әдістері, өндірістік ғимараттардың конструкцияларының прогрессивті 

шешімдері, олардың даму перспективалары;  
2. В - өндірістік ғимараттың темірбетон және металл конструкцияларының 

құрылымдық сұлбаларын жасауда, өндірістік ғимараттың элементтерін есептеуде білім 

мен түсінікті қолдану;  

3. С - пайымдаулар жасау (түзу) мыналарды қамтиды: өнеркәсіптік ғимарат 

элементтерін жобалау және салу туралы ғылымның қазіргі жағдайын білу; 

4. D – коммуникативті дағдылар – компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 

отырып, өндірістік ғимараттың элементтерін жобалау мен практикалық есептеулерді 

жүргізу; 
5. E – білім беру дағдылары – ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді 

жобалық шешімдерді таңдай білу, өндірістік құрылыс конструкцияларының көтергіштігін 

сандық және сапалық тұрғыдан бағалау, нормативтік, нұсқаулық және техникалық 

әдебиеттерді шебер пайдалана білу. 
  Білу керек: өнеркәсіптік ғимараттың темірбетон және металл конструкцияларын 

есептеу және жобалау бойынша теориялық білім мен практикалық дағдыларды алу.  
  Білу: ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға, олардың оңтайлы конструктивті 

шешімін таңдауға байланысты мәселелерді қоюға және шешуге; қабылданған 

құрылымдық схема негізінде қималарды таңдай отырып есептеулер жүргізу, элементтерді 

нығайтуды тағайындау; 

 

 

 Металл конструкциялары І - 3 кредит 

Пререквизиты: Құрылыс материалдары, Инженерлік механика, Инженерлік және 

компьютерлік графика, Сәулет. 



Постреквизиттер: СК есептеу және жобалау негіздері, Конструкцияларды сынау, 

дипломдық жобалау. 
Зерттеудің мақсаты: студенттердің темірбетоннан, тастан, металдан, ағаштан 

және пластмассадан жасалған құрылыс конструкцияларының әртүрлі кернеулік күйдегі 

жұмысы, сондай-ақ оларды есептеу және жобалау әдістері туралы білімдерін алу.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бұл курс стандарт, жалпы сипаттамалары, 

түрлері, есептеулер және жылжымалы және құрама арқалықтардың дизайны, сондай-ақ 

Орталық қысым үшін жұмыс істейтін бағандар мен шыбықтар туралы ақпарат береді. 

Конструкцияларды жобалаудың, құрылымдық жобалаудың әдістерін, тораптар мен 

конъюгацияларды есептеу және жобалау мәселелерін ұсыну зерттелетін курс Арқалық 

жасушаларының металл конструкцияларының жұмысы, есептелуі және құрылысы туралы 

ақпарат береді. 

Күтілетін нәтижелер:  Материалдардың негізгі физикалық-математикалық 

қасиеттерін, шекті күйлердегі құрылыс конструкцияларын есептеу әдістемесінің негізгі 

ережелерін білу; құрылымдық элементтердің кернеулік күйінің түрін анықтау, ең үнемді 

жобалық шешімді таңдау, негізгі жүк көтергіш элементтердің есептеулері мен 

конструкциясын орындау, нормативтік, конструктивті және техникалық әдебиеттерді 

сауатты пайдалана білу. 
  Білу керек : Есептеу және жобалау негіздері Металл және ағаш конструкциялар. 

  Білу: студенттер темірбетоннан, тастан, металдан, ағаштан және пластмассадан 

жасалған құрылыс конструкцияларының әр түрлі кернеу жағдайында жұмыс істеуі, 

сондай-ақ оларды есептеу және жобалау әдістері туралы білім алады. 

 

 

Электротехника және электроника негіздері - 5 кредит 
Пререквизиты: Жоғары математика I, физика 

Постреквизиттер: Инженерлік механика II, Құрылыс машиналары мен 

жабдықтары, Құрылыстың технологиясы және ұйымдастырылуы 

Курсты оқу мақсатытелекоммуникациялық жүйелердегі ақпаратты тасымалдаудың 

негізгі заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Сонымен қатар, студенттер 

телекоммуникация жүйелері мен желілерін құрудың негізгі ұғымдарымен, үлгілерімен 

және принциптерімен, олардың дамуындағы заманауи тенденциялармен және 

телекоммуникация саласындағы стандарттармен танысулары қажет. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән электр тізбектеріне қатысты ұғымдар, заңдар 

мен принциптер туралы түсінік береді. Осы пәнді аяқтағаннан кейін студенттер тұрақты 

және ауыспалы токтың электр тізбектерін талдай алады және негізгі физикалық 

құбылыстарды түсінеді. 

Күтілетін нәтижелер:  Пәнді оқи отырып, білім алушы білуі керек: ақпаратты беру 

жүйесінің жалпыланған сұлбасының элементтерінің құрамы мен мақсатын; 

детерминирленген және кездейсоқ үзіліссіз, импульстік және цифрлық сигналдардың 

уақыт пен жиілікті бейнелеу әдістері; көздердің өнімділігін және арналардың өткізу 

қабілеттілігін анықтайтын негізгі қатынастар; параметрлерді анықтау, ажырату, бағалау 

және т.б. кезінде шу-иммунды қабылдау мәселесін шешу жолдары; негізгі модуляция 

әдістерін, қателерді түзететін кодтардың түрлерін, оларды сипаттаудың математикалық 

әдістерін, әртүрлі қате статистикасы бар арналарда құрылысын және қолдану салаларын; 

арналарды бөлу принциптері және көп арналы жүйелердің құрылымдық схемалары. 

Білу керек: 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. 



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. 

 

Электроника – 5 кредит 
Пререквизиты: Физика   
Постреквизиттер: Құрылыс өндірісінің технологиясы І 

Зерттеудің мақсаты: Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 

конструкцияларын өндірудегі технологиялық процестерді оңтайлы басқару саласындағы 

автоматтандыру және автоматтандыру және олардың мүмкіндіктері туралы студенттердің 

түсініктерін қалыптастырудан тұрады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі. 

Жартылай өткізгіш диодтар. Биполярлық транзисторлар. Өріс транзисторлары. 

Тиристорлар. Оптоэлектрондық аспаптар. Аналогтық сигналдардың электронды 

күшейткіштері. Импульстік сигналдардың электронды күшейткіштері. Аналогты 

микросхемалардың элементтік негіздері. Элементтері негізінде цифрлық интегралдық 

микросхемалар. Электр сигналдарының генераторлары. Екінші реттік қуат көздері. 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А – білу және түсіну: электр және магниттік тізбектерді талдаудың негізгі 

теориялық ережелерін; электрлік және магниттік тізбектерде өтетін физикалық 

процестердің шығу тегі; электрлік және магниттік тізбектерді есептеудің негізгі заңдары 

мен әдістерін; электр машиналарының, трансформаторлардың, жартылай өткізгіш 

құрылғылар мен құрылғылардың жұмыс істеу принциптерін; 

 2. В – білім мен түсінікті қолдану: электр тізбектерін оқуды үйрену; осы 

схемаларды талдау үшін есептеу әдістерін қолдану; электр тізбегінің схемаларын 

құрастыру және құрастыру; 

3. С - пайымдаулар жасау (құрастыру): электромагниттік процестерді модельдеудің 

заманауи әдістері туралы түсінікке ие болу; электрлік және магниттік тізбектерді талдау 

әдістері бойынша; қазіргі заманғы электр жабдықтарының негізгі тораптарының мақсаты 

мен функцияларын; 

4. D – коммуникациялық дағдылар: электр тізбектерін зерттеу және талдау, білімі 

инженерлік есептерді шешу үшін қажет ақпаратты тарататын, тарататын, өңдейтін және 

генерациялайтын электромагниттік құбылыстарды зерттеуде құзыретті болу; 

5. E – білім беру дағдылары: құрылыс материалдарын, бұйымдарын және 

конструкцияларын өндірудің технологиялық процестерін басқарудың бастапқы 

дағдыларын қалыптастыру. 

Білу керек: Көлік жабдықтарын электрмен жабдықтау, механизмдердің негізгі 

түрлері, олардың кинематикалық және динамикалық сипаттамалары; жеке 

механизмдердің жұмыс істеу принциптерін және олардың машинадағы өзара әрекетін.  

Білу: ЭЕМ көмегімен көлік құрылыс техникасының жобаланған механизмдерінің 

кинематикалық және динамикалық сипаттамаларын анықтау. 

 

 

Құрылыс материалдары II - 4 кредит 
Пререквизиты:  Құрылыс материалдары I 

Постреквизиттер: Құрылыс құрылымдары II 
Зерттеудің мақсаты: 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. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:  



Құрылыс материалдарының шикізат базасы. Табиғи тас материалдар. Керамикалық 

бұйымдар. Шыны және шыныдан жасалған бұйымдар. Құрама темірбетон 

конструкциялар. Құрылыс материалдарының, конструкциялары мен бұйымдарының 

негізгі түрлері және жіктелуі. Құрылыс химиясының негіздері. Металл силикаттары және 

тұтқыр материалдар. Құрылыстағы құрылыс материалдарының коррозиясы. Құрылыстағы 

полимерлер. 

Күтілетін нәтижелер:  
- Студент міндетті: 

- маңызды құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндірудегі саланың жетекші 

орны туралы түсінікке ие болу; мақсатына сәйкес құрылыс материалдары мен 

бұйымдарын өндіру кезінде экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, шикізатты ұтымды 

пайдалану, отын-энергетикалық және басқа да материалдық ресурстарды үнемдеу туралы.

  

-Құрылыс материалдарының ассортиментін және олардың қасиеттерін, 

құрылымының ерекшеліктерін, шикізаттарын білу; шикізатты өңдеу кезіндегі 

операцияның мәнін; әртүрлі құрылыс материалдарын өндіру технологиясы, олардың құны 

және т.б.  

- құрылыс материалдарының ерекшеліктерін сауатты анықтау, оларды 

пайдаланудың берілген жағдайлары үшін жобалық шешімдерде материалдар мен 

бұйымдарды таңдауды негіздеу; материалдардың сапасын қамтамасыз ету, 

конструкциялардағы материалдардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін болжау, құрылыс 

материалдары мен бұйымдарын өндіру мен пайдаланудың экономикалық тиімділігін 

анықтау; өндірісті бақылау; құрылыс материалдары мен бұйымдарының қасиеттерін 

бағалау.  

 Білу керек: 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. 

  Білу: құрылыс материалдарының ерекшеліктерін сауатты анықтау, оларды 

пайдаланудың берілген жағдайлары үшін жобалық шешімдерде материалдар мен 

бұйымдарды таңдауды негіздеу; материалдардың сапасын қамтамасыз ету, 

конструкциялардағы материалдардың сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін болжау, құрылыс 

материалдары мен бұйымдарын өндіру мен пайдаланудың экономикалық тиімділігін 

анықтау; өндірісті бақылау; құрылыс материалдары мен бұйымдарының қасиеттерін 

бағалау. 

 

 

Жол-құрылыс материалдарының технологиясы - 4 кредит 
Пререквизиты:  Жоғары математика I, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттер: Инженерлік механика II, Құрылыс машиналары мен 

жабдықтары, Құрылыстың технологиясы және ұйымдастырылуы 

Курсты оқу мақсаты қажетті қасиеттері бар құрылыс материалдарын алу негіздерін 

меңгеру; құрылыс материалдарының сапасын анықтау мүмкіндігі.  
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Құрылыс материалдарының құрылымы мен негізгі 

қасиеттері; табиғи тастан жасалған материалдар және тау жыныстарынан құрылыс 

материалдарын өндіруге арналған шикізат; керамикалық материалдар; металл 

материалдар; ағаш материалдар; тұтқыр материалдар. 
Күтілетін нәтижелер:  Оқушы білуі керек: 

Білу керек: көлікті басқару жүйесін дамыту теориясы мен тәжірибесінің негіздері. 

Білу: басқару жүйелерінің озық технологиясы мен технологиясын пайдалануға 

негізделген көліктің жедел жұмысын басқару жүйелерінің жалпы принциптерін; - өтінішті 

ескере отырып, жеке көлік құралдарының жұмысы... 

 



3 курс 

№ Цикл Код және атау Кредит Семестр 

Ғылыми дәрежесі: Техника және технология бакалавры 

6В07312 - ҚҰРЫЛЫС білім беру бағдарламасы бойынша  

1 БП IM II 3213 - Инженерлік механика II       

2 БП HM  3213 - Құрылыс механикасы 4 5 

3 БП SI  3214 - Сметалық іс     

4 

БП 

IHJB  3214 - Инвестициялық және құрылыс 

жобаларын басқару 

5 6 

5 БП IJ  3215 - Инженерлік жүйелер I      

6 БП IJJ  3215 - Гидравлика (инженерлік желілер және 

жабдықтар) 

5 5 

7 БП HK II  3219 - 

Құрылыс конструкциялары ІІ 

  

8 БП TC  3219 - Темірбетон конструкциялары 4 5 

9 БП HMJ  3221 - Құрылыс машиналары мен 

жабдықтары 

  

10 БП JKKT 3221 - Жүк көтергіш және көлік техникасы 4 5 

11 БП IGTM  3222 - 

Инженерлік геология, топырақ механикасы 

  

12 БП Geo  3222 - 

Геотехника I  
4 5 

13 БП NI  3223 Негіздер мен негіздер   

14 БП Geo 3223 - Геотехника II 4 6 

15 БП HOT I  3212 - 

Құрылыс технологиясы I  

  

16 БП GUTT I  3224 - 

Ғимараттар мен үймереттерді  тұрғызү  

технологиясы I     

4 5 

17 БП HOT II  3215 - 

Құрылыс өндірісінің технологиясы II  

  

18 БП GUTT II  3321 - 

Ғимараттар мен үймереттерді  тұрғызү  

технологиясы II              

4 6 

19 
ПП 

HK III  3305 - 

Құрылыс құрылымдары III   

  

20 
ПП 

MK II  3305 - 

Металл конструкциялары ІІ           

4 6 

 

 

Инженерлік механика II - 4 кредит 
Пререквизиты: Жоғары математика I, Информатика, техникалық механика, 

инженерлік механика II 

Постреквизиттер: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің 

технологиясы, Құрылыс конструкциялары, Темірбетон конструкциялары 

Курсты оқу мақсаты 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. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: Статикалық және динамикалық әсер ету кезінде 

есептеудің негізгі әмбебап аналитикалық әдістерін талдау; техниканың белгілі бір 

міндеттерін шешу кезінде әрі қарай жұмыс істеуге қажетті өзіндік ойлау дағдылары. 

Күтілетін нәтижелер:  Курсты аяқтағаннан кейін студенттер міндетті түрде 
Білу керек: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.  
 

 

  Құрылыс механикасы – 4 кредит 
  Пререквизиты:  Инженерлік механика II  
  Постреквизиттер: Құрылыс құрылымдары I 

  Зерттеудің мақсаты: Студенттерді әртүрлі құрылыс материалдары мен 

конструкцияларының ішкі күштерінің сызбаларын құру және есептерді есептеу 

дағдыларын үйрету. 
  Пәннің қысқаша сипаттамасы: Беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа 

әртүрлі құрылыстарды есептеу әдістерін зерттеу; статикалық және динамикалық әсер ету 

кезінде есептеудің негізгі әмбебап аналитикалық әдістерін игеру; техниканың сол немесе 

міндеттерін шешу кезінде одан әрі жұмыс істеуге қажетті өз бетінше ойлау дағдылары. 

Нысандарды кинематикалық талдау, жалпақ Жақтауларды, жалпақ пішіндерді, серпімді 

жүйелердің қозғалыстарын есептеу, белгілі бір немесе қолданылатын техникалық 

есептерді шешудегі қозғалыс әдісі бойынша статикалық Анықталмайтын рамаларды 

есептеу. 

  Күтілетін нәтижелер:  

1. А - білу және түсіну: ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларын жобалау 

кезінде беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа конструкцияларды есептеу, 

кинематикалық өзгермейтін жазық сырық жүйелерінің статикасы мен динамикасының 

заңдылықтары; 

2. В – білім мен түсініктерді қолдану: статика, динамика заңдары, күштер мен орын 

ауыстырулар әдістері, ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларын жобалауда; 

3.С - пайымдаулар жасау (құрастыру): құрылымдық механиканың жалпы теңдеулері 

туралы, қозғалатын және қозғалмайтын статикалық жүктеме үшін статикалық 

анықталатын арқалықтарды есептеудің аналитикалық әдістері, әртүрлі типтегі ішкі 

күштердің әсер ету сызықтары мен диаграммаларын құру бойынша есептерді шешу. 

құрылымдар, әртүрлі сыртқы әсерлерден стержендік жүйелердегі жылжуларды анықтауға 

арналған есептерді шешу; 

4. D - коммуникативті дағдылар: ғимараттардың әртүрлі құрылымдарын жобалау кезінде 

беріктікке, тұрақтылыққа және ауытқуларға конструкциялардың сандық есептеулерін 

жүргізу; 

5. Е – білім беру дағдылары: күштердің негізгі әдістерін және орын ауыстыру әдістерін 

анықтауда, геометриялық және физикалық сызықтықты ескере отырып стержендік 

жүйелерді есептеуде, әдістерді қолдануда. шекті элементтер, динамика негіздері, ішкі күш 

факторларының әсер ету диаграммалары мен сызықтарын құру, қималардың сызықтық 

және бұрыштық орын ауыстыруларын анықтау. 



Білу керек : 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. 

 

 

Сметалық іс  - 5 кредит  
Пререквизиты: экономикадағы математика, макро – микроэкономика, 

экономикалық теория. 

Постреквизиттер: жылжымайтын мүлік экономикасы, экономикалық талдау. 
Зерттеудің мақсаты:нормативтік және анықтамалық әдебиеттерді пайдалана білу; 

сметалық құжаттаманы құрастыру мүмкіндігі. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Қоғамдық ғимараттардың жобаларын әзірлеу 

кезінде сәулет-құрылыс жобалауын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару мәселелері 

бойынша дағдылар. Сәулет-құрылыс қызметінің қазіргі заманғы нарығының жаңа 

әлеуметтік-экономикалық жағдайларында жобалау қызметінің нысандары мен әдістері 

бойынша дағдыларды игеру. 

Күтілетін нәтижелер: құрылыстың сметалық құжаттамасын құрастыра білу, 

құрылыстың сметалық құнын анықтау үшін бағдарламалық өнімдерді пайдалану.  

 Білу керек: бюджет ісі, жылжымайтын мүлік экономикасы, экономикалық талдау. 

 Білу: нормативтік және анықтамалық әдебиеттерді пайдалана білу; сметалық 

құжаттаманы құрастыру мүмкіндігі. 

 

 

Инвестициялар және құрылыс жобаларын басқару - 5 кредит 

Пререквизиты: Экономикалық теория негіздері 
Постреквизиттер: Дипломдық жобалау үшін осы пәнді білу қажет 

Зерттеудің мақсаты: басқару және инвестициялық және құрылыс жобаларын 

жасау қабілеті 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жобаларды құру, жобаларды әзірлеуде 

қатысушылар арасындағы өзара байланыс, оларды келісу және құрылыс үшін беру туралы 

базалық білімді қалыптастырады. Жобалар, олардың жіктелуі, Құрылыста қолданылатын 

нормативтік құжаттар туралы негізгі мәліметтер (ТИМКО (ҚР-дағы BIM аналогы): ҚР 

нормативтік-техникалық құжаттары (ҚР НҚА нормативтік - құқықтық актісі; ережелер 

жинағы - ҚР ҚЖ; стандарттар-ҚР СТ). 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А – білу және түсіну: құрылыс саласындағы негізгі ұғымдар, нормалар, ережелер 

мен ережелер; 

2. В - білім мен түсінікті қолдану: PIC және PPR әзірлеуде;  

3. С - пайымдаулар жасау (құрастыру): жобалау алдындағы және іздестіру 

жұмыстарының құрамы мен ұйымдастырылуын таңдау кезінде, ағынды құрылыс пен 

құрылыс ағынының үлгісін таңдау кезінде; 

4. D - коммуникативті дағдылар: қазіргі заманғы стандарттар мен бағалар 

жүйесінде жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша; 

5. E - Оқу дағдылары: кестелерді, құрылыс желілерінің кестелерін және 

құрылыстың бас жоспарларын әзірлеу. 

 Білу керек: Бұл пәнді білу бітіруді жобалау үшін қажет. 

  Білу: басқару және инвестициялық және құрылыс жобаларын жасау дағдысы. 

 

 

Инженерлік жүйелер I – 5 кредит 
Пререквизиты:  Жоғары математика I,, Құрылыс материалдары 



Постреквизиттер:  Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс 

технологиясы және ұйымдастыру 

Курсты оқу мақсаты болашақ мамандардың сумен жабдықтау, кәріз, газбен 

жабдықтау саласында теориялық білімдер мен практикалық дағдылардың негіздерін 

меңгеруі, елді мекендерді жылумен қамтамасыз ету, сумен жабдықтауды, канализацияны, 

газ құбырын, желдетуді, тұрғын үйлерді жылумен қамтамасыз етуді және осы 

ғимараттардың инженерлік жабдықтарын ішкі ретке келтіру, сондай-ақ арнайы ғылыми-

техникалық әдебиеттерді пайдалана білу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Жобалау және есептеу, сондай-ақ ішкі сумен 

жабдықтау және кәріз жүйелері мен схемаларының құрылғылары мәселелері қамтылған. 

Ғимараттың ішкі инженерлік коммуникацияларының жабдықтарының дизайны және 

оларды пайдалану ерекшеліктері сипатталған. 

Күтілетін нәтижелер:   студенттердің сумен жабдықтау, кәріз, газбен жабдықтау, 

жылумен жабдықтау және ғимараттарды, қалалардың тұрғын аудандарын желдету 

желілері мен жүйелерін жайластырудың негізгі түсініктерін және гидравликалық есептеу 

негіздерін меңгеру. 
Білу керек: инженерлік желілерді, жүйелер мен жабдықтарды есептеу мен 

жобалаудың теориялық негіздерін; қоршаған ортаны қорғау жағдайында ғимараттарды, 

сумен жабдықтау құрылыстарын, елді мекендерді және ғимараттарды кәріз, жылу және 

газбен жабдықтау жабдықтарының жұмыс принципін; 

- жұмыс жобаларының құрамы мен мазмұны;  

- орындалған жұмыстың сапасын бағалау; 

Білу: жобаланған ғимараттың инженерлік жүйелерін таңдау және жобалау, - 

инженерлік жүйелердің құрылымдық элементтерін есептеу және қажетті жабдықты 

таңдау. 

 

 

Гидравлика (инженерлік желілер және жабдықтар) - 5 кредит 

Пререквизиты: «Құрылыс» мамандығының оқу жоспарындағы барлық жалпы 

инженерлік және арнайы пәндер.  
Постреквизиттер: Ғимараттарды күтіп ұстау. 

Зерттеудің мақсаты: құрылысқа арналған құрылымдық сынақтардың мақсаты мен 

маңызын түсіну; жобалау дағдыларын меңгеру, сынақ нәтижелерін жүргізу және талдау 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Гидравликалық құрылымдар арқылы 

құбырлардағы, каналдардағы сұйықтықтың тепе-теңдік және қозғалыс заңдары 

сипатталған. Тәжірибеде кездесетін әртүрлі жағдайларға қатысты ағын параметрлерін 

есептеу әдістерін ұсынуға көп көңіл бөлінеді. Есептеулер үшін қажетті кестелер мен 

графиктер келтірілген. Сондай-ақ гидравликалық есептеулер бойынша нормативтік 

материалдар. 

Күтілетін нәтижелер: мазмұнын білу; құрылыс конструкцияларын сынау 

нәтижелерін жобалау, орындау және талдау мүмкіндігі; нормативтік-техникалық 

әдебиеттермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 
 Білу керек: Ғимараттарды күтіп ұстау. Инженерлік желілер мен жабдықтар. 

  Білу: құрылысқа арналған құрылымдық сынақтардың мақсаты мен маңызын 

түсіну; жобалау дағдыларын меңгеру, сынақ нәтижелерін жүргізу және талдау.  

 

 

Құрылыс конструкциялары ІІ   - 5 кредит 

Пререквизиты::  Құрылыс құрылымдары I 

Постреквизиттері:  Құрылыстағы ұйымдастыру, басқару және жоспарлау, 

дипломдық жобалау 



Зерттеудің мақсаты: Студенттердің темірбетоннан, тастан, металдан, ағаштан 

және пластмассадан жасалған құрылыс конструкцияларының әр түрлі кернеу жағдайында 

жұмыс істеуі, сондай-ақ оларды есептеу және жобалау әдістері туралы білімдерді меңгеру 

болып табылады. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Азаматтық ғимараттардың көлемдік-жоспарлау 

және конструктивтік шешімдерімен сәулет-құрылыс сызбаларын оқу дағдыларын игеру. 

Пәнді оқытудың міндеттері: - студенттерді жасанды құрылыстардың жаппай 

конструкцияларымен таныстыру; - есептеу негіздерін беру; - студенттерді құрылыстың 

негізгі тәсілдерімен таныстыру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер әртүрлі мақсаттарға 

арналған сызбаларды оқып, оқып, инженерлік-геометриялық есептерді шеше алуы керек. 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А - құрылыс материалдарының физика-механикалық қасиеттерін, құрылыс 

конструкцияларын есептеу және жобалау әдістерін, ғимараттар мен құрылыстардың 

конструкцияларының прогрессивті шешімдерін, олардың даму перспективаларын білу 

және түсіну.  

2. В - ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық сұлбаларын жасауда, әртүрлі 

материалдардан құрылыс конструкцияларының элементтерін есептеуде білім мен түсінікті 

қолдану.  

3. С- пайымдаулар жасау (құрастыру) мыналарды қамтиды: металл, темірбетон, 

ағаш және пластмасса ғылымының қазіргі жағдайын білу. 

4. D – коммуникативті дағдылар – компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 

отырып, ғимараттар мен құрылыстардың элементтерін жобалау мен практикалық 

есептеулерді жүргізу 

5. Е – білім беру дағдылары – ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді 

жобалық шешімдерді таңдай білу, әртүрлі материалдардан жасалған конструкциялардың 

көтергіштігін сандық және сапалық тұрғыдан бағалау, нормативтік, нұсқаулық және 

техникалық әдебиеттерді шебер пайдалана білу. 

Білу керек: құрылыс материалдарының физикалық-механикалық қасиеттерін, 

құрылыс конструкцияларын есептеу және жобалау әдістерін, ғимараттар мен 

құрылыстардың конструкцияларына арналған прогрессивті шешімдерді, олардың даму 

перспективаларын білу және түсіну - құрылыстың құрылымдық схемаларын әзірлеуде 

білім мен түсінікті қолдану. ғимараттар мен құрылыстар, әр түрлі материалдардан 

құрылыс конструкцияларының элементтерін есептеуде – пайымдаулар жасау (қабылдау) 

мыналарды қамтиды: металл, темірбетон, ағаш және пластмасса ғылымының қазіргі 

жағдайын білу. 

Білу: коммуникативті дағдылар - компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 

отырып, ғимараттар мен құрылыстардың элементтерін практикалық есептеулерді және 

жобалауды жүзеге асыру - оқу дағдылары - ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең 

тиімді жобалық шешімдерді таңдай білу, жасалған конструкциялардың көтеру қабілетін 

сандық және сапалық тұрғыдан бағалау. әртүрлі материалдардан, нормативтік, нұсқаулық 

және техникалық әдебиеттерді шебер пайдаланады. 

 

 

Темірбетон конструкциялары – 5 кредит 
Пререквизиты:  Құрылыс құрылымдары I 

Постреквизиттері: Құрылыстағы ұйымдастыру, басқару және жоспарлау, 

дипломдық жобалау. 

Пәнді оқу мақсаты: әр түрлі кернеу жағдайында темірбетоннан жасалған құрылыс 

конструкцияларын есептеу және жобалау бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды алу. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бұл пән курстың бағдарламасына сәйкес көлемде 

темірбетон конструкцияларын жобалау мен есептеу мәселесінің қазіргі жағдайына сәйкес 



келеді. Пәнді оқу ішкі күш - жігер, бір және көп қабатты азаматтық өнеркәсіптік 

ғимараттардың темірбетон конструкцияларының беріктігі мен деформациясын есептеу 

туралы білім береді. Ғимараттар мен құрылыстардың конструктивтік жүйелерін 

әзірлеудегі білім. Беріктік, деформативтілік, Нұсқаулық және техникалық әдебиеттер 

бойынша конструкцияларды практикалық есептеу дағдылары. 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А - құрылыс материалдарының физика-механикалық қасиеттерін, темірбетон 

конструкцияларын есептеу және жобалау әдістерін, ғимараттар мен құрылыстардың 

конструкцияларының прогрессивті шешімдерін, олардың даму перспективаларын білу 

және түсіну; 
2. В - ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық сұлбаларын әзірлеуде, 

темірбетон конструкцияларының элементтерін есептеуде білім мен түсінікті қолдану; 
3. С – пайымдаулар жасау (құрастыру) мыналарды қамтиды: темірбетон 

ғылымының қазіргі жағдайын білу; 

4. D – коммуникациялық дағдылар – компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 

отырып, практикалық есептеулерді және ғимараттар мен құрылыстардың элементтерін 

жобалауды жүзеге асыру; 

5. Е – білім беру дағдылары – ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді 

жобалық шешімдерді таңдай білу, темірбетон конструкцияларының көтергіштігін сандық 

және сапалық тұрғыдан бағалау, нормативтік, нұсқаулық және техникалық әдебиеттерді 

шебер пайдалана білу. 

 Білу керек: құрылыс материалдарының физика-механикалық қасиеттерін, 

темірбетон конструкцияларын есептеу және жобалау әдістерін, ғимараттар мен 

құрылыстардың конструкцияларының прогрессивті шешімдерін, олардың даму 

перспективаларын білу және түсіну; -Ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық 

сұлбаларын жасауда, темірбетон конструкцияларының элементтерін есептеуде білім мен 

түсінікті қолдану; - пайымдаулар жасау (түзу) мыналарды қамтиды: темірбетон 

ғылымының қазіргі жағдайын білу; 

Білу: коммуникативті дағдылар - компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 

отырып, практикалық есептеулерді және ғимараттар мен құрылыстардың элементтерін 

жобалауды жүзеге асыру; 

- білім беру дағдылары - ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді жобалық 

шешімдерді таңдай білу, темірбетон конструкцияларының көтергіштігін сандық және 

сапалық тұрғыдан бағалау, нормативтік, нұсқаулық және техникалық әдебиеттерді шебер 

пайдалана білу. 

 

 

Құрылыс машиналары мен жабдықтары - 5 кредит 
Пререквизиты:  Инженерлік механика II 

Постреквизиттері:  Құрылыс өндірісінің технологиясы II 
Зерттеудің мақсаты: құрылыстағы технологиялық процестерді механикаландыру 

мен автоматтандыруға арналған құрылыс машиналары мен жабдықтары, машиналардың 

технологиялық мүмкіндіктері, құрылыс объектісінің ерекшеліктеріне байланысты оларды 

ең жоғары тиімділікпен пайдалану туралы қажетті ақпаратты терең білетін маман даярлау 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Құрылыс машиналары мен жабдықтары" пәнінің 

курсы келесі мәселелерді қарастырады: электр және жұмыс істейтін жабдықтар, жетектер 

мен берілістер, беріліс түрлері, сонымен қатар құрылыс машиналарының құрылымдық 

және пайдалану сипаттамалары, құрылыс машиналарының жіктелуі. 

Күтілетін нәтижелер:  



1. А - білу және түсіну: құрылыс машиналары мен жабдықтарының құрылғылары, 

жұмыс процестерінің параметрлері және негізгі конструктивтік және пайдалану 

сипаттамалары; 

 2. В - құрылыс машиналарын таңдауда, құрылыс процестерін тиімді 

автоматтандыру мен механикаландыруда, құрылыс алаңдарында жұмыс істеу үшін 

құрылыс технологиясын таңдауда, құрылыс алаңдарын, құрылыс алаңдарын жобалық 

сипаттамалары бойынша дұрыс бөлу кезінде білім мен түсінікті қолдану;  

3. С - құрылысты, қолмен және басқа да күрделі жұмыс түрлерін механикаландыру 

және автоматтандыру әдістері туралы пайымдаулар жасау (құру); 

4. D - техникалық талаптарға сәйкес құрылыс жабдықтарының, механизмдері мен 

машиналарының жаңа түрлерін пайдалануда білім мен дағдыларды пайдаланудағы 

коммуникативті дағдылар; 

5. Е – құрылыс машиналары мен жабдықтарын ұтымды пайдалану арқылы 

құрылыс жұмыстарын жоспарлау, құрылыс алаңдарында автоматтандырылған және 

механикаландырылған технологияларды қолдану үшін қажетті білім беру дағдылары. 

Білу керек: көлікті басқару жүйесін дамыту теориясы мен практикасының 

негіздері; 

Білу: басқару жүйелерінің озық технологиясы мен технологиясын пайдалануға 

негізделген көліктің жедел жұмысын басқару жүйелерінің жалпы принциптерін; - өтінішті 

ескере отырып, жеке көлік құралдарының жұмысы. 

 

 

Жүк көтергіш және көлік техникасы -5 кредит  
Пререквизиты:: Инженерлік механика II 
Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы II 

Зерттеудің мақсаты: құрылыстағы технологиялық процестерді механикаландыру 

мен автоматтандыруға арналған жүк көтергіш қондырғылар, машиналардың 

технологиялық мүмкіндіктері, құрылыс объектісінің ерекшеліктеріне қарай оларды ең 

жоғары тиімділікпен пайдалану туралы қажетті ақпаратты терең білетін маман даярлау 

болып табылады. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән жүк көтергіш және көлік жабдықтарының 

Көлік құрылысындағы технологиялық процестерді механикаландырудағы және 

автоматтандырудағы рөлін зерттейді; жүк көтергіш және көлік жабдықтарының қазіргі 

заманғы техникалық деңгейін, Құрылысты механикаландыру мен автоматтандыруды және 

Көлік құрылысын одан әрі дамыту бағыттарын білуді қалыптастырады. 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А - білу және түсіну: жүк көтергіш құрылғылардың құрылғысы және негізгі 

конструкциялық және пайдалану сипаттамалары; 
 2. В - жүк көтеру жабдықтарын таңдауда, құрылыс процестерін тиімді 

автоматтандыру мен механикаландыруда, құрылыс алаңдарында жұмыс жасау үшін 

құрылыс технологиясын таңдауда білім мен түсінікті қолдану; 

3. С - жүк көтергіш жабдықтарды пайдалана отырып, құрылысты және басқа да 

күрделі жұмыс түрлерін механикаландыру және автоматтандыру әдістері туралы 

пайымдаулар жасау (құру); 
4. D - техникалық талаптарға сәйкес машиналардың жүк көтеру жабдықтарының 

жаңа түрлерін пайдалануда білім мен дағдыларды пайдаланудағы коммуникативті 

дағдылар; 

5. Е – құрылыс жұмыстарын жоспарлау, құрылыс объектілерінде 

автоматтандырылған және механикаландырылған технологияларды пайдалану, құрылыс 

машиналарының жүк көтеру жабдықтарын ұтымды пайдалану арқылы қажетті білім беру 

дағдылары. 



 Білу керек: білу және түсіну: жүк көтеру құрылғыларының құрылғылары және 

негізгі конструкциялық және пайдалану сипаттамалары; 
- жүк көтеру жабдықтарын таңдауда, құрылыс процестерін тиімді автоматтандыру мен 

механикаландыруда, құрылыс алаңдарында жұмыс жасау үшін құрылыс технологиясын 

таңдауда білім мен түсінікті қолдану;  

- жүк көтеру жабдықтарын пайдалана отырып, құрылысты және басқа да күрделі жұмыс 

түрлерін механикаландыру және автоматтандыру әдістері туралы қорытындылар жасау 

(құру); 

 Білу: техникалық талаптарға сәйкес машиналардың жүк көтергіш жабдықтарының 

жаңа түрлерін пайдалануда білім мен дағдыларды пайдаланудағы коммуникативті 

дағдылар; 

- құрылыс жұмыстарын жоспарлау, құрылыс объектілерінде автоматтандырылған және 

механикаландырылған технологияларды қолдану, құрылыс машиналарының жүк көтеру 

жабдықтарын ұтымды пайдалану арқылы қажетті білім беру дағдылары. 

 

 

Инженерлік геология, топырақ механикасы - 4 кредит 

Пререквизиты: Жоғары математика I, Экология және тұрақты даму 

Постреквизиттер: Көлік құрылысындағы еңбекті қорғау, Негіздер мен іргетастар. 

Курсты оқу мақсаты: болашақ құрылыс мамандарын инженерлік геология, 

топырақ механикасы негіздеріне және әртүрлі климаттық және аймақтық жағдайларда 

көліктегі ғимараттар мен құрылыстардың іргетасы мен іргетасын есептеу, жобалау және 

салудың заманауи әдістеріне оқыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:  Бұл пән екі бөлімнен тұрады: «Инженерлік 

геология», «Топырақ механикасы». 

«Инженерлік геология» бөлімі: 

Жер, минералдар мен тау жыныстары туралы негізгі мәліметтер, топырақтану 

негіздері, Жердің ішкі және сыртқы динамикасының процестері, Жер бетіндегі 

физикалық-геологиялық процестер, құрылысқа арналған инженерлік-геологиялық 

зерттеулер. 

«Топырақ механикасы» бөлімі: 

Топырақтардың табиғаты мен физикалық қасиеттері, топырақтың механикалық 

қасиеттері, топырақтардағы кернеулерді анықтау, іргетастардың беріктігі мен 

орнықтылығы, беткейлер мен еңістердің тұрақтылығы, тіреу қабырғаларына топырақ 

қысымын анықтау, іргетастардың шөгуін есептеу әдістері.  

Күтілетін нәтижелер:   
- студенттердің алған білімдерін көлік құрылысында инженерлік геология, топырақ 

механикасы және іргетас құрылысы саласындағы теориялық және практикалық 

мәселелерді шешу үшін қолдану; 

- инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстарын жүргізу, көлік құрылыстарын 

жобалау, салу және пайдалану кезінде жіберілген әртүрлі қателіктер салдарынан көлік 

құрылыстарының апаттарын тәжірибе жүзінде болдырмау мүмкіндігі. 

Білу керек: Жердің құрылымы мен физикалық қасиеттерін; 

негізгі бу түзетін минералдар мен тау жыныстарының түрлері; 

Жердің сыртқы және ішкі динамикасының негізгі процестерін (магматизм, тектоника, 

сейсмика және т.б.); 

табиғи геологиялық және инженерлік-геологиялық процестер; 

гидрогеология элементтері; 

өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа геотехникалық және гидрогеологиялық 

зерттеулердің құрамы мен көлемі; 

 Білу: геологиялық орта туралы мемлекеттік ақпарат көздерін пайдалануға; 

аса маңызды табиғи процестерді, сондай-ақ өнеркәсіптік, азаматтық ғимараттар мен 



жерасты құрылыстарын салу және пайдалану кезінде ауада, суда және геологиялық ортада 

болатын процестерді, олардың қауіптілігі мен даму жылдамдығын тану және бағалау, 

жедел шешімдер қабылдау; олармен күресу; 

табиғи ортаның сипаттамалары бар геологиялық, гидрогеологиялық, 

геоморфологиялық карталарды, бөлімдерді және басқа құжаттарды оқу; 

топырақ және құрылыс материалдары қызметін атқаратын негізгі тау жыныстарын 

ажырату;  

құрылыс алаңының геотехникалық жағдайын бағалау; негізгі топырақтардың 

физикалық-механикалық қасиеттерінің негізгі көрсеткіштерін анықтау. 

 

 

Геотехника I – 5 кредит  

Пререквизиты:: Құрылымдық механика 

Постреквизиттер: Геотехника II 
 Зерттеудің мақсаты: Болашақ мамандардың топырақ механикасы негіздерін, ғимараттар 

мен құрылыстардың іргетасы мен іргетасын жобалау мен салудың заманауи әдістерінің 

жалпы және арнайы ережелерін меңгеруі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән тау жыныстарының құрылымы мен 

қасиеттері, табиғи геологиялық орта, инженерлік-геологиялық жағдайлардың өзгергіштігі 

туралы негізгі мәліметтерді қамтиды. Топырақ механикасының негізгі заңдылықтары, 

топырақтағы кернеуді анықтау әдістері, шекті кернеулі күй теориясы және оны қолдану, 

топырақтың деформациясы және олардың уақыт бойынша өзгеруі қамтылған. 

Күтілетін нәтижелер:  

- білу және түсіну: топырақтың негізгі түрлері мен сорттарын, олардың физикалық 

сипаттамаларын және жіктелу көрсеткіштерін, топырақ механикасының негізгі 

заңдылықтарын, топырақтың механикалық қасиеттерінің сипаттамаларын және оларды 

анықтау әдістерін, кернеу компонентін анықтаудың нормативтік әдістерін; іргетас 

топырақтарының деформациялық күйі, топырақ массивтерінің беріктігін, орнықтылығын 

және олардың қоршауларға қысымын бағалау әдістері, іргетастар мен іргетастарды, жер 

асты және жер құрылыстарын жобалаудың негізгі принциптері, іргетастардың іргетастары 

мен іргетастарын жобалаудың реттілігі мен салу тәсілдері және терең іргетастар, қадалы 

іргетастар, оның ішінде ерекше жағдайларда, таяз және терең іргетастардың іргетасының 

түрлері мен конструкциялары, іргетастардың құрылыс қасиеттерін өзгерту әдістері; 

 Білу керек: Болашақ мамандардың топырақ механикасы негіздерін, ғимараттар 

мен құрылыстардың іргетасы мен іргетасын жобалау мен салудың заманауи әдістерінің 

жалпы және арнайы ережелерін меңгеруі. 

  Білу: Бұл білімдерді құрылыста топырақ механикасы мен іргетас құрылысының 

практикалық мәселелерін шешу үшін қолдану. Пәнді білу құрылыстар мен құрылыстарды 

жобалауда, инженерлік-геологиялық іздестіру жұмыстарында, құрылғыда және 

пайдалануда жіберілген әртүрлі қателіктердің салдарынан құрылыстардың апатты 

жағдайларын тәжірибе жүзінде болдырмауға мүмкіндік береді.Бұл пән топырақтың негізгі 

физикалық қасиеттерін, олардың құрылымдық байланыстарын зерттейді. Іргетастардың 

шөгуін есептеу, іргетастарды және іргетастарды жобалау. Студенттер іргетастардың 

түрлерімен, ерекше жағдайларда (сейсмикалық аймақтарда, топырақтың шөгу жағдайында 

және т. 

 

 

Негіздер мен негіздер - 4 кредит 

Пререквизиты: Құрылыс механикасы, геотехника I 

Постреквизиттер: Дипломдық жобалау үшін осы пәнді білу қажет 



Зерттеудің мақсаты: Болашақ мамандардың топырақ механикасы негіздерін, 

ғимараттар мен құрылыстардың іргетасы мен іргетасын жобалау мен салудың заманауи 

әдістерінің жалпы және арнайы ережелерін меңгеруі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Құрылыстағы Топырақ механикасы мен іргетас 

құрылысының практикалық мәселелерін шешу үшін осы білімді қолдану. Пәнді білу 

практикада жобалау, инженерлік-геологиялық зерттеулер, ғимараттар мен құрылыстарды 

салу және пайдалану кезінде жіберілген түрлі қателіктердің салдарынан құрылыстардағы 

апаттардан аулақ болуға мүмкіндік береді, бұл пән Топырақтың негізгі физикалық 

қасиеттерін, олардың құрылымдық байланыстарын зерттейді. Іргетастардың шөгінділерін 

есептеңіз, негіздер мен іргетастарды жобалаңыз. Студенттер Іргетастардың түрлері, 

топырақтың ерекше жағдайларда (сейсмикалық аудандарда, шөгетін топырақтарда және 

т.б.) қалай нығаюы және тығыздалуы туралы біледі. 

Күтілетін нәтижелер:  
1. А - білу және түсіну: топырақтың негізгі түрлері мен сорттары, олардың 

физикалық сипаттамалары мен квалификациялық көрсеткіштері, топырақ механикасының 

негізгі заңдары, топырақтың механикалық қасиеттерінің сипаттамасы және оларды 

анықтау әдістері, топырақтың құрамдас бөлігін анықтаудың стандартты әдістері. іргетас 

топырақтарының кернеулі-деформациялық күйі, топырақ массивтерінің беріктігін, 

орнықтылығын және олардың қоршауларға қысымын бағалау әдістері, іргетастар мен 

іргетастарды, жер асты және жер құрылыстарын жобалаудың негізгі принциптері, 

іргетастарды және іргетастарды жобалау реттілігі мен орналастыру әдістері таяз және 

терең төсеу, қадалық іргетастарды, оның ішінде ерекше жағдайларда, тайыз және терең 

төсеу іргетасының түрлері мен құрылымдарын, іргетастардың құрылыс қасиеттерін 

өзгерту тәсілдерін; 

2. В - білімі мен түсінігін қолдану: құрылыстың инженерлік-геологиялық жағдайын 

бағалау, топырақтың деформациялық күйін, көтергіштігі мен топырақ массивтерінің 

орнықтылығын және олардың қоршауларға қысымын анықтау үшін топырақ 

механикасының типтік есептерін шешу, таңдау. іргетастар мен жерасты құрылыстарының 

түрлері мен өлшемдері, сондай-ақ оларды салу, қайта жаңарту және нығайту әдістері, 

оның ішінде ерекше жағдайларда және негіздердің құрылыс қасиеттерін өзгерту кезінде; 

3. С - пайымдаулар жасау (құрастыру): проблемалық мәселелерде, мысалы, 

іргетастың түрін таңдауда, оларды төсеуде және т.б.; 

4. D – коммуникативті дағдылар: топырақ механикасы, іргетас және іргетас 

саласындағы әртүрлі мәселелер бойынша өз қорытындыларын анық және анық жеткізу; 

5. Е – тәрбиелік дағдылар: алға қойылған есептер мен тапсырмаларды өз бетінше 

шешуге үйрету; құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайын талдау және 

іргетастың ең үнемді нұсқасын таңдау, әртүрлі геотехникалық тапсырмаларды есептеу 

және жобалау. 

Білу керек: білу және түсіну: топырақтың негізгі түрлері мен сорттары, олардың 

физикалық сипаттамалары мен квалификациялық көрсеткіштері, топырақ механикасының 

негізгі заңдылықтары, топырақтың механикалық қасиеттерінің сипаттамасы және оларды 

анықтау әдістері, кернеулі-деформация құраушысын анықтаудың нормативтік әдістері. 

іргетас топырақтарының күйі, топырақ массивтерінің беріктігін, тұрақтылығын және 

олардың қоршауларға қысымын бағалау әдістері, негіздер мен іргетастарды, жер асты 

және жер құрылыстарын жобалаудың негізгі принциптері. 

Білу: таяз және терең іргетастардың іргетасы мен іргетасының, қадалық 

іргетастардың, оның ішінде ерекше жағдайларда, іргетастардың түрлері мен 

конструкцияларын, іргетастардың құрылыс қасиеттерін түрлендіру тәсілдерін, жобалау 

реттілігі мен іргетастарын салу тәсілдерін; 

 

 

 



Геотехника II – 4 кредит  

Пререквизиты:Құрылыс механикасы, геотехника I 
Постреквизиттер: Дипломдық жобалау үшін осы пәнді білу қажет 

Зерттеудің мақсаты: Болашақ мамандардың топырақ механикасы негіздерін, 

ғимараттар мен құрылыстардың іргетасы мен іргетасын жобалау мен салудың заманауи 

әдістерінің жалпы және арнайы ережелерін меңгеруі. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пәнді оқытудың мақсаты болашақ мамандарды 

негіздерді, іргетастарды және жерасты құрылыстарын есептеудің, жобалаудың және 

салудың қазіргі заманғы әдістерінің жалпы ережелерімен таныстыру болып табылады. 

Табиғи төсеу, терең төсеу негіздері, оларды есептеу және жобалау,; қадалық іргетастар, 

олардың жіктелуі, есебі және дизайны; орман шөгінділеріндегі, әлсіз шаңды – Сазды су 

қаныққан және ісінген топырақтардағы іргетастарды жобалау ерекшеліктері 

қарастырылады. 

Күтілетін нәтижелер:  
1. А - білу және түсіну: топырақтың негізгі түрлері мен сорттары, олардың 

физикалық сипаттамалары және жіктелу көрсеткіштері, топырақ механикасының негізгі 

заңдылықтары, топырақтың механикалық қасиеттерінің сипаттамасы және оларды 

анықтау әдістері, топырақтың құрамдас бөлігін анықтаудың нормативтік әдістері. іргетас 

топырақтарының кернеулі-деформациялық күйі, топырақ массивтерінің беріктігін, 

орнықтылығын және олардың қоршауларға қысымын бағалау әдістері, іргетастар мен 

іргетастарды, жер асты және жер құрылыстарын жобалаудың негізгі принциптері, 

іргетастарды салу реті мен іргетастарды орналастыру әдістері және тайыз және терең 

төсеу негіздері, қадалы іргетастар, оның ішінде ерекше жағдайларда, таяз және терең 

төсеу іргетасының түрлері мен құрылымдары, іргетастардың құрылыс қасиеттерін өзгерту 

тәсілдері; 

2. В - білімі мен түсінігін қолдану: құрылыстың инженерлік-геологиялық жағдайын 

бағалау, топырақтың деформациялық күйін, көтергіштігі мен топырақ массивтерінің 

орнықтылығын және олардың қоршауларға қысымын анықтау үшін топырақ 

механикасының типтік есептерін шешу, таңдау. іргетастар мен жерасты құрылыстарының 

түрлері мен өлшемдері, сондай-ақ оларды салу, қайта жаңарту және нығайту әдістері, 

оның ішінде ерекше жағдайларда және негіздердің құрылыс қасиеттерін өзгерту кезінде; 

3. С - пайымдаулар жасау (құрастыру): проблемалық мәселелерде, мысалы, 

іргетастың түрін таңдауда, оларды төсеуде және т.б.; 

4. D – коммуникативті дағдылар: топырақ механикасы, іргетас және іргетас 

саласындағы әртүрлі мәселелер бойынша өз қорытындыларын анық және анық жеткізу; 

5. Е – тәрбиелік дағдылар: алға қойылған есептер мен тапсырмаларды өз бетінше 

шешуге үйрету; құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайын талдау және 

іргетастың ең үнемді нұсқасын таңдау, әртүрлі геотехникалық тапсырмаларды есептеу 

және жобалау. 

 Білу керек: білім және түсінік: топырақтың негізгі түрлері мен сорттары, олардың 

физикалық сипаттамалары мен жіктелу көрсеткіштері, топырақ механикасының негізгі 

заңдылықтары, топырақтың механикалық қасиеттерінің сипаттамасы және оларды 

анықтау әдістері, кернеулі-деформация құрамдас бөлігін анықтаудың стандартты әдістері. 

іргетас топырақтарының күйі, топырақ массивтерінің беріктігін, тұрақтылығын және 

олардың қоршауларға қысымын бағалау әдістері. 

 Білу: іргетастар мен іргетастарды, жер асты және жер құрылыстарын жобалаудың 

негізгі принциптері, іргетастарды және терең емес және терең іргетастардың іргетасын, 

қадалы іргетастарды, оның ішінде ерекше жағдайларда, тайыз және терең іргетастардың 

іргетасының түрлері мен конструкцияларын жобалаудың реттілігі мен салу әдістері , 

іргетастардың құрылыс қасиеттерін түрлендіру әдістері; 

 

 



Құрылыс өндірісінің технологиясы I - 4 кредит 
Пререквизиты: Құрылыс өндірісінің технологиясы  
Постреквизиттер: Құрылыс технологиясы I 

Зерттеудің мақсаты:студенттердің әртүрлі функционалдық мақсаттағы 

ғимараттарды тұрғызудың заманауи әдістері мен әдістерінің теориялық негіздерін алу 

болып табылады. «Құрылыс өндірісінің технологиясы – ІІ» құрылыс-монтаж жұмыстарын 

өндірудің ұтымды әдістері туралы білімдер жиынтығын қамтиды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Ғимараттар мен құрылыстарды салу 

технологиясының негізгі ережелері, құрылысты ұйымдастырудың ағымдық әдістері, 

құрылыс алаңын инженерлік дайындау, құрылыстың бас жоспары, құрылыс алаңын 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету, толық жинақталған құрылымдардан ғимараттар 

салу технологиясы, монолитті темірбетоннан ғимараттар салу технологиясы, сондай-ақ 

металл конструкциялардан ғимараттар салу технологиясы қарастырылады. 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А – өнеркәсіптің барлық салаларында өндірістік объектілерді іске қосу үшін 

құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық кешенін орындауды көздейтін өнеркәсіптік 

құрылысты білу және түсіну; тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық құрылыс – тұрғын үйлер, 

мәдени-тұрмыстық объектілер мен олардың кешендерін салу; 

2. В - ғарыштық-жоспарлау және жобалық шешімдерді, құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының көлемін, олардың еңбек сыйымдылығын және құнын, құрылыстың 

ұзақтығын, құрылыс материалдары мен конструкцияларын құрылыс алаңына жеткізу 

әдістерін, сызықтық ұзындығын білу мен түсінуді қолдану. және дисперсия. 

 3. С - үкім шығару (құрастыру) мыналарды қамтиды: қолданылу саласы; құрылыс 

процесінің технологиясы және ұйымдастырылуы; техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер; материалдық-техникалық ресурстар. 

4. D – коммуникациялық дағдылар Пәннің теориялық, есептік және практикалық 

ережелері лекциялық курспен жұмыс істеу процесінде, практикалық сабақтарда, курсты 

жобалау және оқу, техникалық және нормативтік әдебиеттермен өзіндік жұмыс кезінде 

оқытылады. 

5. Е - білім беру дағдылары, жұмыс операцияларының, құрылыс процестері мен 

жұмыстарының құрамын белгілеу, құрылыс процесін орындау әдісін және қажетті 

техникалық құралдарды негізделген таңдау; жұмысшылардың, станоктардың, 

механизмдердің, материалдардың, жартылай фабрикаттар мен бұйымдардың қажетті 

саны; бригадаларға өндірістік тапсырмаларды құрастыру; жұмыс көлемін анықтау, 

орындалған жұмыстарға актілер жасау, орындалған жұмыстарды қабылдау және олардың 

сапасын бақылау. 

 Білу керек: өнеркәсiптiң барлық салаларында өндiрiстiк объектiлердi пайдалануға 

беру үшiн құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық спектрiн орындауды көздейтiн 

өнеркәсіптік құрылысты білу және түсіну; тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық құрылыс – 

тұрғын үйлер, мәдени-тұрмыстық объектілер мен олардың кешендерін салу; 

Білу: ғарыштық-жоспарлау және жобалық шешімдерді, құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының көлемін, олардың еңбек сыйымдылығын және құнын, құрылыс 

ұзақтығын, құрылыс материалдары мен конструкцияларын құрылыс алаңына жеткізу 

әдістерін, сызықтық ұзындығы мен дисперсиясын білу мен түсінуді қолдану. - сот 

шешімдерін қабылдау (құрастыру) мыналарды қамтиды: аумақтық өтініштер; құрылыс 

процесінің технологиясы және ұйымдастырылуы; техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер; материалдық-техникалық ресурстар. 

 

 

Ғимараттар мен үймереттерді  тұрғызү  технологиясы I     - 4 кредит 
Пререквизиты: Құрылыс өндірісінің технологиясы І 
Пәннің постреквизиттері: Дипломдық жобалау үшін осы пәнді білу қажет 



Зерттеудің мақсаты: студенттердің әртүрлі функционалдық мақсаттағы 

ғимараттар мен құрылыстарды салудың заманауи әдістері мен әдістерінің теориялық 

негіздерін алу болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Бұл пән ғимараттар мен құрылыстарды салудың 

әртүрлі әдістеріне, құрылыс процестерін механикаландыру мен автоматтандырудың 

заманауи құралдарын кешенді пайдалануға, озық тәжірибеге және еңбекті ғылыми 

ұйымдастыруға баса назар аударады. 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А – өнеркәсіптің барлық салаларында өндірістік объектілерді іске қосу үшін 

құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық кешенін орындауды көздейтін ғимараттар мен 

құрылыстарды салу әдістерін білу және түсіну; тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық 

құрылыс – тұрғын үйлер, мәдени-тұрмыстық объектілер мен олардың кешендерін салу; 
2. В - ғарыштық-жоспарлау және жобалық шешімдерді, құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының көлемін, олардың еңбек сыйымдылығын және құнын, құрылыстың 

ұзақтығын, құрылыс материалдары мен конструкцияларын құрылыс алаңына жеткізу 

әдістерін, сызықтық ұзындығын білу мен түсінуді қолдану. және дисперсия. 

3. С - үкім шығару (құрастыру) мыналарды қамтиды: қолданылу саласы; құрылыс 

процесінің технологиясы және ұйымдастырылуы; техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер; материалдық-техникалық ресурстар. 

4. D – коммуникациялық дағдылар Пәннің теориялық, есептік және практикалық 

ережелері лекциялық курспен жұмыс істеу процесінде, практикалық сабақтарда, курсты 

жобалау және оқу, техникалық және нормативтік әдебиеттермен өзіндік жұмыс кезінде 

оқытылады. 

5.E - оқу дағдылары, жұмыс операцияларының, құрылыс процестері мен 

жұмыстарының құрамын белгілеу, құрылыс процесін орындау әдісін және қажетті 

техникалық құралдарды негізделген таңдау; жұмысшылардың, станоктардың, 

механизмдердің, материалдардың, жартылай фабрикаттар мен бұйымдардың қажетті 

саны; бригадаларға өндірістік тапсырмаларды құрастыру; жұмыс көлемін анықтау, 

орындалған жұмыстарға актілер жасау, орындалған жұмыстарды қабылдау және олардың 

сапасын бақылау. 

 Білу керек: өнеркәсіптің барлық салаларында өндірістік қуаттарды іске қосу үшін 

құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық кешенін орындауды көздейтін ғимараттар мен 

құрылыстарды салу әдістерін білу және түсіну; тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық 

құрылыс – тұрғын үйлер, мәдени-тұрмыстық объектілер мен олардың кешендерін салу; 

 Білу: ғарыштық-жоспарлау және жобалық шешімдерді, құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының көлемін, олардың еңбек сыйымдылығын және құнын, құрылыстың 

ұзақтығын, құрылыс материалдары мен конструкцияларын құрылыс алаңына жеткізу 

әдістерін, сызықтық ұзындығы мен дисперсиясын білу мен түсінуді қолдану.  
3. С - үкім шығару (құрастыру) мыналарды қамтиды: қолданылу саласы; құрылыс 

процесінің технологиясы және ұйымдастырылуы; техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер; материалдық-техникалық ресурстар. 

 

 

 

Құрылыс өндірісінің технологиясы II - 4 кредит 
Пререквизиты:  Құрылыс технологиясы I  
Постреквизиттер: Құрылыс өндірісінің технологиясы II 

Зерттеудің мақсаты:студенттердің әртүрлі функционалдық мақсаттағы 

ғимараттарды тұрғызудың заманауи әдістері мен әдістерінің теориялық негіздерін алу 

болып табылады. «Құрылыс өндірісінің технологиясы – ІІ» құрылыс-монтаж жұмыстарын 

өндірудің ұтымды әдістері туралы білімдер жиынтығын қамтиды. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: Ғимараттар мен құрылыстарды салу 

технологиясының негізгі ережелері, құрылысты ұйымдастырудың ағымдық әдістері, 

құрылыс алаңын инженерлік дайындау, құрылыстың бас жоспары, құрылыс алаңын 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету, толық жинақталған құрылымдардан ғимараттар 

салу технологиясы, монолитті темірбетоннан ғимараттар салу технологиясы, сондай-ақ 

металл конструкциялардан ғимараттар салу технологиясы қарастырылады. 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А – өнеркәсіптің барлық салаларында өндірістік объектілерді іске қосу үшін 

құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық кешенін орындауды көздейтін өнеркәсіптік 

құрылысты білу және түсіну; тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық құрылыс – тұрғын үйлер, 

мәдени-тұрмыстық объектілер мен олардың кешендерін салу; 

2. В - ғарыштық-жоспарлау және жобалық шешімдерді, құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының көлемін, олардың еңбек сыйымдылығын және құнын, құрылыстың 

ұзақтығын, құрылыс материалдары мен конструкцияларын құрылыс алаңына жеткізу 

әдістерін, сызықтық ұзындығын білу мен түсінуді қолдану. және дисперсия. 

 3. С - үкім шығару (құрастыру) мыналарды қамтиды: қолданылу саласы; құрылыс 

процесінің технологиясы және ұйымдастырылуы; техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер; материалдық-техникалық ресурстар. 

4. D – коммуникациялық дағдылар Пәннің теориялық, есептік және практикалық 

ережелері лекциялық курспен жұмыс істеу процесінде, практикалық сабақтарда, курсты 

жобалау және оқу, техникалық және нормативтік әдебиеттермен өзіндік жұмыс кезінде 

оқытылады. 

5. Е - білім беру дағдылары, жұмыс операцияларының, құрылыс процестері мен 

жұмыстарының құрамын белгілеу, құрылыс процесін орындау әдісін және қажетті 

техникалық құралдарды негізделген таңдау; жұмысшылардың, станоктардың, 

механизмдердің, материалдардың, жартылай фабрикаттар мен бұйымдардың қажетті 

саны; бригадаларға өндірістік тапсырмаларды құрастыру; жұмыс көлемін анықтау, 

орындалған жұмыстарға актілер жасау, орындалған жұмыстарды қабылдау және олардың 

сапасын бақылау. 

Білу керек: өнеркәсiптiң барлық салаларында өндiрiстiк объектiлердi пайдалануға 

беру үшiн құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық спектрiн орындауды көздейтiн 

өнеркәсіптік құрылысты білу және түсіну; тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық құрылыс – 

тұрғын үйлер, мәдени-тұрмыстық объектілер мен олардың кешендерін салу; 

Білу: ғарыштық-жоспарлау және жобалық шешімдерді, құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының көлемін, олардың еңбек сыйымдылығын және құнын, құрылыстың 

ұзақтығын, құрылыс материалдары мен конструкцияларын құрылыс алаңына жеткізу 

әдістерін, сызықтық ұзындығы мен дисперсиясын білу мен түсінуді қолдану. 

 3. С - үкім шығару (құрастыру) мыналарды қамтиды: қолданылу саласы; құрылыс 

процесінің технологиясы және ұйымдастырылуы; техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер; материалдық-техникалық ресурстар. 

 

 

Ғимараттар мен үймереттерді  тұрғызү  технологиясы II - 4 кредит 

Пререквизиты: Құрылыс өндірісінің технологиясы II 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау үшін осы пәнді білу қажет 

Зерттеудің мақсаты: студенттердің әртүрлі функционалдық мақсаттағы 

ғимараттар мен құрылыстарды салудың заманауи әдістері мен әдістерінің теориялық 

негіздерін алу болып табылады. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән ғимараттың құрылысын, құрылыс 

материалдары мен әдістерін, сондай-ақ жоспарлау мен шығындарды қоса алғанда, 

қоғамдық пайдалануға арналған ғимараттардың түрлеріне қатысты техникалық 

мәселелерді зерттейді. Құрылымдық жүйелер үшін баламалы материалдар мен құрылыс 



процестерін пайдаланудың салдарын қамтиды; құрылыс дизайны және егжей-тегжейлі; 

сондай-ақ нақты топырақ және топырақ жағдайларына сәйкес іргетастарды таңдау және 

жобалау. 

Күтілетін нәтижелер:  

1. А – өнеркәсіптің барлық салаларында өндірістік объектілерді іске қосу үшін 

құрылыс-монтаж жұмыстарының барлық кешенін орындауды көздейтін ғимараттар мен 

құрылыстарды салу әдістерін білу және түсіну; тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық 

құрылыс – тұрғын үйлер, мәдени-тұрмыстық объектілер мен олардың кешендерін салу; 
2. В - ғарыштық-жоспарлау және жобалық шешімдерді, құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының көлемін, олардың еңбек сыйымдылығын және құнын, құрылыстың 

ұзақтығын, құрылыс материалдары мен конструкцияларын құрылыс алаңына жеткізу 

әдістерін, сызықтық ұзындығын білу мен түсінуді қолдану. және дисперсия. 

3. С - үкім шығару (құрастыру) мыналарды қамтиды: қолданылу саласы; құрылыс 

процесінің технологиясы және ұйымдастырылуы; техникалық-экономикалық 

көрсеткіштер; материалдық-техникалық ресурстар. 

4. D – коммуникациялық дағдылар Пәннің теориялық, есептік және практикалық 

ережелері лекциялық курспен жұмыс істеу процесінде, практикалық сабақтарда, курсты 

жобалау және оқу, техникалық және нормативтік әдебиеттермен өзіндік жұмыс кезінде 

оқытылады. 

5.E - оқу дағдылары, жұмыс операцияларының, құрылыс процестері мен 

жұмыстарының құрамын белгілеу, құрылыс процесін орындау әдісін және қажетті 

техникалық құралдарды негізделген таңдау; жұмысшылардың, станоктардың, 

механизмдердің, материалдардың, жартылай фабрикаттар мен бұйымдардың қажетті 

саны; бригадаларға өндірістік тапсырмаларды құрастыру; жұмыс көлемін анықтау, 

орындалған жұмыстарға актілер жасау, орындалған жұмыстарды қабылдау және олардың 

сапасын бақылау. 

 Білу керек: коммуникативтік дағдылар Пәннің теориялық, конструкторлық және 

практикалық ережелері лекциялық курспен жұмыс істеу процесінде, практикалық 

сабақтарда, курсты жобалау және оқу, техникалық және нормативтік әдебиеттермен 

өзіндік жұмыс кезінде зерттеледі. 

 Білу: білім беру дағдылары, жұмыс операцияларының, құрылыс процестері мен 

жұмыстарының құрамын белгілеу, құрылыс процесін орындау әдісін және қажетті 

техникалық құралдарды негізделген таңдау; жұмысшылардың, станоктардың, 

механизмдердің, материалдардың, жартылай фабрикаттар мен бұйымдардың қажетті 

саны; бригадаларға өндірістік тапсырмаларды құрастыру; жұмыс көлемін анықтау, 

орындалған жұмыстарға актілер жасау, орындалған жұмыстарды қабылдау және олардың 

сапасын бақылау. 

 

 

Құрылыс құрылымдары III - 4 кредит 
Пререквизиты: Құрылыс құрылымдары II 

Постреквизиттер: Құрылыстағы ұйымдастыру, басқару және жоспарлау, 

дипломдық жобалау. 

Пәнді оқу мақсаты: өнеркәсіптік ғимараттың темірбетон және металл 

конструкцияларын есептеу және жобалау бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды алу. 
Пәннің қысқаша сипаттамасы::Сығылған темірбетон элементтері. Дизайн 

ерекшеліктері. Эксцентрлі сығылған элементтердің беріктігін есептеу. Созылған 

темірбетон элементтері. Беріктікті есептеу. 

Күтілетін нәтижелер:  



1. А - өнеркәсіптік ғимараттың темірбетон және металл конструкцияларын есептеу 

және жобалау әдістері, өндірістік ғимараттардың конструкцияларының прогрессивті 

шешімдері, олардың даму перспективалары;  

2. В - өндірістік ғимараттың темірбетон және металл конструкцияларының 

құрылымдық сұлбаларын жасауда, өндірістік ғимараттың элементтерін есептеуде білім 

мен түсінікті қолдану;  
3. С- пайымдаулар жасау (құрастыру) мыналарды қамтиды: өнеркәсіптік ғимарат 

элементтерін жобалау және салу туралы ғылымның қазіргі жағдайын білу; 
4. D – коммуникативті дағдылар – компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 

отырып, өндірістік ғимараттың элементтерін жобалау мен практикалық есептеулерді 

жүргізу; 

5. E – білім беру дағдылары – ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді 

жобалық шешімдерді таңдай білу, өндірістік құрылыс конструкцияларының көтергіштігін 

сандық және сапалық тұрғыдан бағалау, нормативтік, нұсқаулық және техникалық 

әдебиеттерді шебер пайдалана білу. 

Білу керек: өнеркәсіптік ғимараттың темірбетон және металл конструкцияларын 

есептеу және жобалау әдістерін, өндірістік ғимараттардың конструкцияларына арналған 

прогрессивті шешімдерді, олардың даму перспективаларын; -Өндірістік ғимараттың 

темірбетон және металл конструкцияларының құрылымдық сұлбаларын жасауда, 

өндірістік ғимараттың элементтерін есептеуде білім мен түсінікті қолдану; - 

пайымдауларды жасау (түзу) мыналарды қамтиды: өнеркәсіптік ғимарат элементтерін 

жобалау және салу туралы ғылымның қазіргі жағдайын білу; – Компьютерлік 

бағдарламаларды пайдалана отырып, өндірістік ғимараттың элементтерін жобалау және 

практикалық есептеулер жүргізу; 

Білу: неғұрлым үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді жобалық шешімдерді 

таңдай білу, өнеркәсіптік құрылыс конструкцияларының көтергіштігін сандық және 

сапалық тұрғыдан бағалау, нормативтік, нұсқаулық және техникалық әдебиеттерді шебер 

пайдалана білу. 

 

 

Металл конструкциялары ІІ    - 4 кредит 
Пререквизиты: Құрылыс құрылымдары II 
Постреквизиттер:  Құрылыстағы ұйымдастыру, басқару және жоспарлау, 

дипломдық жобалау. 
Зерттеудің мақсаты: арқалық және орталықтандырылған сығылған металл 

конструкцияларды және олардың қосылыстарын жобалауға қажетті теориялық білім мен 

практикалық дағдыларды алу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Металл конструкцияларының дәнекерленген, 

болттармен және тойтарылған қосылыстары. Бөренелер, арқалық құрылымдар. 

Орталықтан қысылған бағандар. 

Күтілетін нәтижелер:   
1. А - құрылыс материалдарының физика-механикалық қасиеттерін, металл 

конструкцияларын есептеу және жобалау әдістерін, ғимараттар мен құрылыстардың 

металл конструкцияларының прогрессивті шешімдерін, олардың даму перспективаларын 

білу және түсіну; 

2. В - ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдық сұлбаларын жасауда, металл 

конструкциялардың элементтерін есептеуде білім мен түсінікті қолдану.  

3. С – пайымдаулар жасау (құрастыру) мыналарды қамтиды: металлтану 

ғылымының қазіргі жағдайын білу; 

4. D – коммуникациялық дағдылар – компьютерлік бағдарламаларды пайдалана 

отырып, практикалық есептеулерді және ғимараттар мен құрылыстардың элементтерін 

жобалауды жүзеге асыру; 



5. Е – білім беру дағдылары – ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді 

жобалық шешімдерді таңдай білу, металл конструкцияларының көтергіштігін сандық 

және сапалық тұрғыдан бағалау, нормативтік, нұсқаулық және техникалық әдебиеттерді 

шебер пайдалана білу. 

 Білу керек: құрылыс материалдарының физика-механикалық қасиеттерін, металл 

конструкцияларын есептеу және жобалау әдістерін, ғимараттар мен құрылыстардың 

металл конструкцияларының прогрессивті шешімдерін, олардың даму перспективаларын 

білу және түсіну; ғимараттар мен құрылыстардың, металл конструкцияларының 

элементтерін есептегенде, а) пайымдау мыналарды қамтиды: металл ғылымының қазіргі 

жағдайын білу; 

 Білу: компьютерлік бағдарламаларды пайдалана отырып, практикалық есептеулер 

мен ғимараттар мен құрылыстардың элементтерін жобалауды жүзеге асыру;- білім беру 

дағдылары - ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді жобалық шешімдерді 

таңдау, металл конструкцияларының көтергіштігін сандық және сапалық тұрғыдан 

бағалау, шебер пайдалану; нормативтік, нұсқаулық және техникалық әдебиеттер ... 

 

 


