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МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



 

 

 

1 курс 

№ Цикл Код и наименование Креди

ты 

Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по специальности 

6В07313–  Транспортное 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: Формирование экозащитного мышления и 

способность предупреждения чрезвычайных ситуаций, современное состояние 

окружающей среды, природные экосистемы и техносферы.  

 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 6В07313 –Транспортное строительство 

1 БД IMI 2212  –Инженерная механика I   

2 БД SМ  2212- Сопротивление материалов                                                                 5 4 

3 БД EОE 2211  –  Электротехника и основы  

электроники    

  

4 БД E 2211   –  Электроника        5 4 

5 БД IS 2215 -  Инженерные системы   

6 
БД 

  ISO 2215 - Гидравлика (Инженерные сети и 

оборудование)     

4 4 

7 БД   SM II   2216 - Строительные материалы IІ     

8 
БД 

TDSM   2216 -  Технология дорожно-

строительных материалов 

4 4 

9 

БД 

SMO  2218 - Строительные машины и 

оборудование 

  

10 
БД 

GTO  2218 -   Грузоподьемное и транспортное 

оборудование                          

4 4 

 

 

Инженернаямеханика  I – 5кредита 

Пререквизиты: Высшая МатематикаI,Теоретическая  механика. 

Постреквизиты:Инженерная геология,механика грунтов. 

Цель изучения курса: дать теоретические знания по теоретической механике и 

научить методам расчета элементов  сооружения  на прочность, жесткость и 

устойчивость. 

Краткое описание дисциплины: В курсе теоретической механики, раздел 

кинематики, рассматриваются способы задания движения точки, определение скорости и 

ускорения точки. В разделе динамики рассматриваются законы динамики, 

дифференциальные уравнения движения точки, а также общие теоремы динамики точки. 

В курсе сопротивление материалов рассматриваются расчеты на прочность и жесткость 

статически неопределимых систем при растяжении сжатии, кручении, сложном 

сопротивлении, а также построение эпюр в простейших плоских статически определимых 

рамах. 

Ожидаемые результаты: В результате изучения дисциплины «Инженерная 

механика I» студент должен  

уметь: проводить анализ и расчет линейных цепей переменного тока, анализ и 

расчет электрических цепей с нелинейными элементами. 

Знать: характеристики и параметры полупроводниковых приборов 

 

 

Сопротивление  материалов- 5 кредита 

Пререквизиты:Высшая математикаI,ФизикаI, Теоретическая механика. 

Постреквизиты:Технология и организация строительства. 

Цель изучения курса: обеспечение базовой подготовки бакалавров, владеющих 

навыками расчета и проектирования элементов конструкции и сооружений транспортного 

строительства и реконструкций объектов действующего транспорта, способствующих 

повышению провозной и пропускной способности. 

 

 



Краткое описание дисциплины: виды усилий, возникающих в различных 

строительных конструкциях.  Методики расчетов на прочность для различных случаев 

действия нагрузок. Смежное сопротивление и расчеты  на прочность при смежном 

сопротивлении. Методы расчета статистически неопределимых систем.  

Ожидаемые результаты: применение рациональных методов расчета при 

проектировании объектов с учетом их конструкций и характером действующих сил, 

выполнение экспериментальных исследований элементов конструкций и сооружений, 

использование справочной и нормативной документаций при расчетах различных по 

назначению конструкций. 

знать: основные понятия и темы, входящие в данную программу, взаимосвязь, 

взаимозависимость и взаимовлияние этих понятий не только между собой, но и с другими 

дисциплинами; 

уметь: точно и обстоятельно аргументировать ход рассуждений, не загромождая 

его ненужными подробностями, применять изученный материал в разносторонних 

областях. 

 

 

Электротехника и основы  электроники   – 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая МатематикаI,  ФизикаI. 

Постреквизиты:  Строительные машины и оборудования,Строительные 

конструкцийII. 

 Цель изучения курса: является подготовка квалифицированных инженеров, 

имеющих  не только глубокую теоретическую подготовку, но и  обладающие 

необходимыми практическими навыками в области электрических и магнитных явлений 

природы. 

 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: изучение студентами работу и свойства 

электроизмерительных приборов, электротехнических устройств; устройства, работу и 

вопросы эксплуатации электрических машин, трансформаторов и других электрических 

устройств. Основные электрические и механические характеристики трансформаторов, 

двигателей и генераторов постоянного и переменного тока; методику расчета, основных 

параметров электрических схем и устройств автоматики. 

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: Высшая Математика I. 

Постреквизиты: Неразрушающий контроль рельсов,содержание и ремонт 

железнодорожного пути I. 



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: 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: :  Изучив дисциплину, студент должен: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:Электротехника 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. 

 

 

 

 

 

 

Инженерные системы – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая Математика I,ФизикаI, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Неразрушающий контроль рельсов,содержание и ремонт 

железнодорожного пути I. 

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:  знать свойства и характеристики материалов, их химический состав и 

возможность использования, влияние типа материала при проектировании 

теплотехнологических установок и агрегатов. 



уметь: Оценивать основные направления в материаловедении, свойства 

материалов, выбор материала при конструировании теплоэнергетического оборудования. 

 

 

Гидравлика – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая Математика I, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Неразрушающий контроль рельсов,содержание и ремонт 

железнодорожного пути I. 

Цель изучения курса является: изучение устройств и эксплуатации систем 

водоснабжения и водоотведения на объектах железнодорожного транспорта 

 Краткое описание дисциплины: назначение и содержание испытаний зданий, 

проектирование, выполнение испытаний и анализ результатов. 

 Ожидаемые результаты: Научить студентов самостоятельно рассчитывать 

основные сооружения систем водоснабжения и водоотведения, используя при этом 

вычислительную технику. 

знать: общие сведения о металлах, теория сплавов, диаграмма состояния 

железоуглеродистых сплавов, углеродистые стали, легированные стали, стали и сплавы 

специального назначения, технологические процессы термической и химико-термической 

обработки стали и чугуна, цветные металлы и сплавы, основы теории коррозии металлов, 

основы металлургического производства. 

уметь: использовать, влияние типа материала при проектировании тепло-

технологических установок и агрегатов, основные направления в материаловедении, 

свойства материалов, выбор материала при конструировании теплоэнергетического 

оборудования. 

 

 

Строительные материалы IІ  – 4кредита 

Пререквизиты:  Высшая Математика I, ФизикаI, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Инженерная механика II, Неразрушающий контроль 

рельсов,содержание и ремонт железнодорожного пути I. 

Цель изучения курса – формирование объективных технологических знаний в 

области производства строительных, композиционных материалов и изделий. 

Рациональное использование местных сырьевых минеральных ресурсов, а также отходов 

горно-промышленных предприятий в производстве современных материалов, 

удовлетворяющих требованиям строительных норм и правил и нуждам транспорта. 

Краткое описание дисциплины: : Строение и основные свойства материалов. 

Природные каменные материалы и сырьё для производства строительных материалов из 

горных пород. Материалы, получаемые термической обработкой минерального сырья. 

Керамические изделия. Материалы на основе минеральных расплавов. Стекло и изделия 

из стекла. Металлические материалы. Неорганические вяжущие вещества, воздушные 

вяжущие вещества. Гидравлические вяжущие вещества. Строительные материалы на 

основе неорганических вяжущих веществ. Бетоны. Тяжёлые и лёгкие бетоны. Силикатные 

материалы и изделия. Асбестоцементные изделия. Строительные растворы и сухие 

строительные смеси. Строительные материалы на основе органического сырья. 

Материалы и изделия из древесины. Полимерные материалы. Строительные материалы 

специального назначения. Кровельные, гидроизоляционные и герметизирующие 

материалы. Теплоизоляционные и акустические материалы. Отделочные материалы. 

Композиционные материалы. 

Ожидаемые результаты: : 

- перспективы развития и научно-технического прогресса в области строительных и 

композиционных материалов и изделий; 



- принципы получения материалов оптимального строения с требуемыми 

техническими характеристиками; 

- комплексное использование вторичных продуктов горных и металлургических 

производств; 

- правильное применение материалов в транспортном строительстве с учетом 

современных методов строительства, климатических и других условий. 

 знать:номенклатуру строительных материалов и их свойства, особенности их 

структуры, сырьевые ресурсы; сущность операции в процессах переработки сырья; 

технологию производства различных строительных материалов, их стоимость и т.д. 

уметь: представление о ведущем положении отрасли при производстве важнейших 

строительных материалов и изделий; о рациональном использовании сырьевых 

материалов с учетом экологической безопасности, экономии топливно-энергетических и 

других материальных ресурсов в производстве строительных материалов и изделий, 

соответствующих своему назначению. 

 

 

Технология дорожно-строительных материалов –4кредита 

Пререквизиты: Высшая Математика I, Физика I, Строительные материалыI. 

Постреквизиты:Строительные машины и оборудования. 

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 

 

 

Строительные машины и оборудование – 4 кредита 

 Пререквизиты: Высшая математика I, Строительные материалы I. 

Постреквизиты:Инженерная механика II,Геотехника  ІІ. 

Цель изучения курса: является подготовка специалистов, владеющих знаниями 

номенклатуры строительных машин и оборудования, их назначения и принципа действия, 

оптимизации рабочих режимов в заданных эксплуатационных условиях для достижения 

максимальной эффективности, соблюдения требований безопасности и сохранения 

окружающей среды. 

Краткое описание дисциплины: :изучение общего  устройства машин и 

оборудования, их параметров, рабочих процессов,  основных конструктивно-

эксплуатационных  характеристик. 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты: общего устройства машин и  оборудования, их 

параметров, рабочих процессов, основных конструктивно-эксплуатационных 

характеристик. 



знать: закономерности и основные факторы формирования речного стока; типы 

питания и фазы водного и ледового режима рек; методы гидрологических наблюдений и 

исследований; минералы и горные породы; основы грунтоведения; свойства грунтов; 

методы расчета напряжений в грунтах; основные принципы проектирования и методы 

усиления оснований и фундаментов сооружений; типы и конструкции фундаментов; 

методы улучшения работы и свойств грунтов; методы усиления фундаментов и оснований.

 уметь:применять законы гидростатики, гидродинамики; рассчитывать 

гидравлические сопротивления; расчленять гидрограф по типам питания в зависимости от 

особенностей гидрогеологического строения; рассчитывать основные характеристики 

стока; определить свойства грунтов; оценить устойчивость откосов и рассчитать осадки 

оснований грунтовых сооружений; выбирать типы и определять предварительные 

размеры фундаментов зданий и сооружений; осуществлять выбор способов устройства и 

реконструкции оснований и фундаментов, обеспечивающие сохранение структуры 

грунтов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Грузоподьемное и транспортное оборудование – 4 кредита 

 Пререквизиты: Высшая математика I, ФизикаI, Строительные материалы I. 

Постреквизиты:Инженерная механика II. 

Цель изучения курса: являетсяподготовка специалистов, владеющих знаниями 

номенклатуры строительных машин и оборудования, их назначения и принципа действия, 

оптимизации рабочих режимов в заданных эксплуатационных условиях для достижения 

максимальной эффективности, соблюдения требований безопасности и сохранения 

окружающей среды. 

Краткое описание дисциплины: Роль строительных машин в механизации и 

автоматизации технологических процессов в транспортном строительстве. Развитие 

строительных машин, механизации и автоматизации строительства. Характеристика 

современного технического уровня строительных машин, механизация и автоматизация 

строительства и направления дальнейшего развития. 

Ожидаемые результаты: общего устройства машин и  оборудования, их 

параметров, рабочих процессов, основных конструктивно-эксплуатационных 

характеристик. 

знать:  структуру и функции метрологических служб; техническую базу 

метрологического обеспечения производства; - методы обеспечения единства и точности 

измерений; - правила метрологической подготовки и выполнения поверочных работ, 

обработки и оформления их результатов;  

уметь:анализировать состояние метрологического обеспечения производства; – 

поддерживать в метрологически исправном состоянии средства измерений и контроля; - 

разрабатывать методики поверки средств измерений; – планировать и выполнять процессы 

измерений, испытаний и контроля; - обрабатывать результаты измерений;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии 



по образовательной программе6В07313 –Транспортное строительство 

1 БД  IM  II  2213 – Инженерная механика II   

2 БД SМ  2213 –Строительная механика 4 5 

3 

БД 

MSSS 2214 - Метрология, стандартизация и 

сертификация в строительстве                                                                                            

  

2 

БД 

MSUK 2214 - Метрология, стандартизация и 

управление качеством                                 

3 6 

3 БД SK  II  3219- Строительные конструкции II                                                                                            

4 БД ZhK   3219 - Железобетонные конструкции                                                 4 5 

7 

БД 

 IGMG  3220 -  Инженерная геология, механика 

грунтов                                    

  

8 БД Geo I   3220- ГеотехникаІ 5 5 

9 БД OF  3221- Основания и фундаменты   

10 БД  Geo II   3221- Геотехника  ІІ      5 6 

11 

БД 

PTE ZhD 3310 - Правила технической 

эксплуатации железных дорог                                                                                                                   

  

12 

БД 

ККSPAD 3310 - Контроль качества при  

строительстве и ремонте автомобильных дорог   

5 5 

13 БД ZhP 3310 - Железнодорожный путь        

14 БД IZhD3222 - Изыскание железных дорог                                                                                              

15 БД IAD 3222 - Изыскание автомобильных дорог                                                                                 5 5 

16 
БД 

IMPTP 3222 - Изыскание мостовых переходов и 

тоннельных пересечений                                                                                              

  

17 
БД 

RPEZDP 3223- Расчет и проектирование  ж.д.  

пути на ЭВМ                                             

  

18 
БД 

RPSAD 3223-Транспортно-эксплуатационные 

качества автомобильных дорог  

5 5 

19 
БД 

RKM 3223- Расчет мостовых сооружений на 

ЭВМ                                                               

  

20 
БД 

SRZhDPI 3223 - Содержание и ремонт 

железнодорожного пути I 

  

21 
БД 

ATS/ 3223 - Архитектура транспортных 

сооружений 

5 6 

22 БД Ton 3223 Тоннели I   

23 ПД ZhPI  3225 - Железнодорожный путь I   

24 
ПД 

TОSAD 3225- Технология и организация  

строительства автомобильных дорог I 

3 5 

25 ПД MT I 3225  Мосты и трубыI   

26 ПД TZHS  3306 - Технология ж.д. Строительства    

27 
ПД 

SMPDO 3306- Современные методы расчета 

дорожной одежды      

4 6 

28 
ПД 

TSMT 3306 -Технология строительства  мостов  

и тоннелей 

  

29 ПД ZhPII  3225 - Железнодорожный путь II   

30 
ПД 

TОSADII 3225-Технология и организация  

строительства автомобильных дорог II 

5 6 

31 ПД MTII 3225- Мосты и трубы II   

 

 

Инженерная механика II– 4 кредита 

Пререквизиты: ВысшаяМатематикаI. 



Постреквизиты: Строительные машины и оборудования,Строительные 

конструкцийII. 

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: Данный курс представляет собой 

общетеоретические аспекты по теории расчета элементов сооружений,  прививает навыки 

владения методами расчета различных сооружений на прочность, жесткость и 

устойчивость, дает ознакомление с расчетными схемами  сооружений, их правильным 

составлением; позволяет освоить основные универсальные аналитические методы расчета 

сооружений при статическом и динамическом воздействиях. 

Ожидаемые результаты: После окончания курса студенты должны: 

уметь:  определить графическим и аналитическим способами равнодействующую 

системы сил;определить реакцию связей;определять геометрические характеристики 

профилей проката по сортаменту;строить эпюры продольных сил и напряжений при 

растяжении бруса;определять поперечные силы и изгибающие моменты однопролетных 

балок при различных видах загружения;производить расчет на прочность, жесткость и 

устойчивость отдельных элементов конструкции. 

знать:   аналитические и проектировочные методы расчетов на прочность и 

жесткость основных элементов строительных конструкций;основные положения 

теоретической механики и сопротивления материалов. 

 

 

Строительная  механика– 4 кредита 

Пререквизиты: ВысшаяМатематикаI. 

Постреквизиты: Строительные машины и оборудования,Строительные 

конструкцийII. 

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: : Сила. Условия равновесия. Связи и реакции. 

Геометрические характеристики. Гипотезы сопротивления  строительных материалов. 

Растяжение и сжатие в статистически определяемых системах. Напряжения и 

перемещения при растяжении и сжатии. Изгиб. Устойчивость. 

Ожидаемые результаты: : После окончания курса студенты должны 

уметь:  составлять расчетные схемы;пользоваться основными методами расчета 

элементов конструкций;провести полный анализ работы сооружений. 

знать:  методы расчета статически определимых систем; 

- методы расчета статически неопределимых систем. 

 

 

Метрология, стандартизация и сертификация в строительстве  – 3 кредита 

Пререквизиты: Высшая МатематикаI, ФизикаI. 

Постреквизиты: Неразрушающий контроль рельсов,содержание и ремонт 

железнодорожного путиI. 

Цель изучения курса. Ознакомление студентов с основами метрологии, 

стандартизации и сертификация в строительстве.Подготовка студентов к 

самостоятельному технически грамотному проведению проектных работ, ознакомление со 

средствами и метода ми измерения теплоэнергетических параметров, а также 

формирование знаний по улучшению контроля работы теплотехнического оборудования и 



повышению точности учета всех видов энергии в процессе производства, распределения и 

потребления на основе стандартизации и повышения качества продукции. 

Краткое описание дисциплины: : формирование у студентов навыков и умений в 

области метрологии, стандартизации и управления качеством, а также нормативно-

технической документации в области качества продукции и стандартизации в 

производственной деятельности, использования метрологии. 

Ожидаемые результаты: : Ознакомиться с теоретическими основами метрологии, 

нормативной и правовой базой метрологического обеспечения;  изучить элементы теории 

вероятности и математической статистики; изучить элементы теории погрешностей, 

получить навыки обработки результатов измерений, оценки их точности и надежности; 

знать:структуру и функции метрологических служб; техническую базу 

метрологического обеспечения производства; - методы обеспечения единства и точности 

измерений; - правила метрологической подготовки и выполнения поверочных работ, 

обработки и оформления их результатов; студент 

 уметь:  анализировать состояние метрологического обеспечения производства; – 

поддерживать в метрологически исправном состоянии средства измерений и контроля; - 

разрабатывать методики поверки средств измерений; – планировать и выполнять 

процессы измерений, испытаний и контроля; - обрабатывать результаты измерений;  

 

 

Метрология, стандартизация и управление качеством– 3 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI,ФизикаI. 

Постреквизиты: Неразрушающий контроль рельсов,содержание и ремонт, 

железнодорожного путиI. 

Цель изучения курса:Ознакомление студентов с основами метрологии, 

стандартизации и управления качеством, подготовка студентов к самостоятельному 

технически грамотному проведению проектных работ, ознакомление со средствами и 

метода ми измерения теплоэнергетических параметров, а также формирование знаний по 

улучшению контроля работы теплотехнического оборудования и повышению точности 

учета всех видов энергии в процессе производства, распределения и потребления на 

основе стандартизации и повышения качества продукции. 

Краткое описание дисциплины: формирование у студентов навыков и умений в 

области метрологии, стандартизации и управления качеством, а также нормативно-

технической документации в области качества продукции и стандартизации в 

производственной деятельности, использования метрологии. 

Ожидаемые результаты: Ознакомиться с теоретическими основами метрологии, 

нормативной и правовой базой метрологического обеспечения;  изучить элементы теории 

вероятности и математической статистики; изучить элементы теории погрешностей, получить 

навыки обработки результатов измерений, оценки их точности и надежности; 

знать:  минимум знаний в области стандартизации, сертификации и метрологии, 

который позволит в дальнейшем специалисту совершенствоваться, самостоятельно 

принимать технические решения на международном, региональном и национальном уровне; 

уметь:  умение четко и однозначно реализоватьрасчетные методы по оптимальному 

анализу точности  измерений; 

 

 

Строительные конструкции II - 4 кредита 

 Пререквизиты дисциплины:Высшая математикаI,Строительные конструкции I. 

 Постреквизиты:Основания и фундаменты,Геотехника  ІІ. 

Цель изучения дисциплины:  получение теоретических знаний и практических 

навыков по расчету и проектированию железобетонных и металлических конструкций 

промышленного здания. 



Краткое содержание:Программой дисциплины предусматривается проведение 

лекционных, практических, лабораторных занятий, самостоятельной работы студентов, а 

также выполнение курсового проекта.Рассматриваются особенности строительных 

конструкции из различных материалов, физико-механические свойства материалов,  

приемы конструирования и расчета несущих конструкции по предельным состояниям. 

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: основные физико- механические свойства материалов; 

- основные    положения    метода   расчета   строительных    конструкций   по 

предельным состояниям. 

уметь: определять вид напряженного состояния конструктивных элементов; 

- выбирать наиболее экономичное конструктивное решение; 

- выполнять расчеты и конструирования основных несущих элементов; 

- грамотно   использовать    нормативную,    инструктивную    и   техническую 

литературу. 

 

 

Железобетонные конструкции  – 4 кредита 

 Пререквизиты: Высшая математика I,  Строительные конструкции I. 

 Постреквизиты:Основания и фундаменты,Геотехника  ІІ. 

Цель изучения: обучение студентов основам технологии бетонных и 

железобетонных конструкции, что позволит качественно проводить работы по 

стандартизации, метрологии и сертификации изделии и конструкции в строительстве. 

Краткое описание дисциплины: : Сжатые ж/б элементы. Конструктивные 

особенности. Расчет  прочности внецентренно сжатых элементов. Растянутые ж/б 

элементы. Расчет прочности. Трещиностойкостьж/б элементов. Расчеты по образованию, 

раскрытию трещин. Расчет перемещений. 

Результаты изучения: приобретение навыков рас считывания состава бетона, 

проведения аналитической оценки новейших технологических решений; работы с 

основными справочными и нормативными документами по технологии производства 

бетонных и изделии. 

знать:физико-механические свойства материалов строительных конструкций; 

требования норм по проектированию конструкций зданий и сооружений; конструкции и 

конструктивные системы зданий и сооружений; современные требования к расчету и 

конструированию железобетонных конструкций. 

уметь: ставить и решать задачи, связанные с проектированием зданий и 

сооружений, выбором их оптимального конструктивного решения; на основании 

принятой конструктивной схемы осуществлять расчеты с подбором сечений, назначать 



арми рование элементов; пользоваться нормативной, справочной и специальной 

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

 

 

Инженерная геология, механика грунтов – 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI,Строительные материалы II. 

Постреквизиты: 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:закономерности и основные факторы формирования речного стока; типы 

питания и фазы водного и ледового режима рек; методы гидрологических наблюдений и 

исследований; минералы и горные породы; основы грунтоведения; свойства грунтов; 

методы расчета напряжений в грунтах; основные принципы проектирования и методы 

усиления оснований и фундаментов сооружений; типы и конструкции фундаментов; 

методы улучшения работы и свойств грунтов; методы усиления фундаментов и 

оснований.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Уметь:применять законы гидростатики, гидродинамики; рассчитывать 

гидравлические сопротивления; расчленять гидрограф по типам питания в зависимости от 

особенностей гидрогеологического строения; рассчитывать основные характеристики 

стока; определить свойства грунтов; оценить устойчивость откосов и рассчитать осадки 

оснований грунтовых сооружений; выбирать типы и определять предварительные 

размеры фундаментов зданий и сооружений; осуществлять выбор способов устройства и 

реконструкции оснований и фундаментов, обеспечивающие сохранение структуры 

грунтов.анализу точности  измерений; 

 

 

Геотехника I  – 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, Строительные материалы II 

Постреквизиты: 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: : 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: :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:методы определения осадок фундаментов; 

- основные принципы проектирования оснований и фундаментов, подземных и 

земляных сооружений;  

- последовательность проектирования и способы устройства оснований и 

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

особых условиях; 

- типы и конструкции фундаментов естественного мелкого и глубокого заложения;  

- методы улучшения строительных свойств оснований. 

уметь: решать типовые задачи механики грунтов по определению напряженно-

деформированного состояния, несущей способности и устойчивости грунтовых массивов 

и их давления на ограждения; 

- предвидеть и оценивать процессы, возникающие в геологичской среде при 

строительстве и эксплуатации транспортных сооружений; 

- выбирать типы и определять размеры фундаментов зданий и сооружений, а также 

способы их устройства, реконструкции и усиления, в том числе в особых условиях и при 

преобразовании строительных свойств оснований. 

 

 

Основания и фундаменты – 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, Геодезия, Строительные материалы, 

Инженерная геология, механика грунтов. 

Постреквизиты:Железнодорожный путь,Технология и организация строительство 

автомобильных дорог 

Цель изучения курса формирование объективных исторических знаний основных 

этапов отечественной истории с древнейших времен до наших дней; изучение этногенеза, 

становления и развития государственности казахского народа в его исторической 

непрерывности и преемственности. 

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: :правильная оценка инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий   строительной площадки; 

- прогнозирование поведение грунтов под действием нагрузок; 

- улучшение строительные качества грунтовых оснований; 

- назначение основных размеров фундаментов, надземных и подземных   

конструкций,     при которых обеспечивалось бы их надежность, долговечность и 

экономичность;  

- выбор методов устройства фундаментов и подземных сооружений без  нарушения   

природной структуры грунтов оснований. 

знать:методологию и методы инженерного прогнозирования развития, принципы 

теории подобия и моделирования при вероятностно-статистических расчетах, способы 

верификации прогнозных решений и прогнозирования научных проблем развития, методы 

обработки патентной информации. 

уметь:вскрывать тенденции развития; устанавливать реальные факторы, 

оказывающие влияние на развитие техники; намечать перспективные направления 

исследований в области строительно-дорожного и транспортного машиностроения; 

определять закономерности и особенности предвидимого научно-технического развития; 

определять возможные и оптимальные варианты развития и пути воздействия на эти 

процессы. 

 

 

Геотехника II  – 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, Геодезия, Инженерная геология, механика 

грунтов. 

Постреквизиты:Железнодорожный путь, Технология и организация строительство 

автомобильных дорог. 

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: : 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: :применение студентами полученных знаний для 

решения теоретических и практических вопросов в области инженерной геологии, 

механики грунтов и фундаментное строения 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:закономерности и основные факторы формирования речного стока; типы 

питания и фазы водного и ледового режима рек; методы гидрологических наблюдений и 

исследований; минералы и горные породы; основы грунтоведения; свойства грунтов; 



методы расчета напряжений в грунтах; основные принципы проектирования и методы 

усиления оснований и фундаментов сооружений; типы и конструкции фундаментов; 

методы улучшения работы и свойств грунтов; методы усиления фундаментов и 

оснований. 

уметь:определить свойства грунтов; оценить устойчивость откосов и рассчитать 

осадки оснований грунтовых сооружений; выбирать типы и определять предварительные 

размеры фундаментов зданий и сооружений; осуществлять выбор способов устройства и 

реконструкции оснований и фундаментов, обеспечивающие сохранение структуры 

грунтов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 Правила технической эксплуатации железных дорог – 5 кредита  

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалыI, Инженерная геология, 

механика грунтов. 

Постреквизиты: Организация планирование и управление строительством 

железных дорог. 

Цель изучения курса:Основной целью преподавания дисциплины является знание 

основных положении и порядок работы железных дорог и работников железнодорожного 

транспорта, основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств и 

подвижного состава и требования, предъявляемые к ним, систему организации движения 

поездов и принципы сигнализации.  

Краткое описание дисциплины: : Вводятся три классических уровня правил 

технических эксплуатации  железных дорог  планированием, т. е. стратегический, 

тактический и оперативный, за которыми следуют системы поддержки принятия решений 

для эксплуатации  железнодорожным движением. Кроме того, в этом документе 

обсуждаются формы эксплуатации поездов, проблемы управления железнодорожным 

движением и диспетчеризации поездов, технические схемы железнодорожных станций и 

производительность терминалов, а также разработка расписания. Описание аналитических 

методов, методов моделирования и конкретных компьютерных пакетов для также 

предоставляется анализ и оценка поведения железнодорожных систем и сетей

 Ожидаемые результаты: : 

- применять полученные знания для обеспечения четкой, слаженной и безаварийной 

работы железнодорожного транспорта; приобрести практические навыки:  

- по требованиям, предъявляемые к устройствам и сооружениям путевого, 

локомотивного, вагонного хозяйств, а также к средствам сигнализации, централизации, 

блокировки, информатизации и связи;  

-быть компетентным: - всей системе строении и реконструкции железных дорог, 

станции и узлов 

знать:- организационную структуру управления дорожно-строительным хозяйством 

на автомобильном транспорте;  

-классификацию и функциональные назначения предприятий дорожно-

строительного хозяйства;  

-классификацию дорожно-строительных работ; технологии отдельных видов 

дорожно-строительных работ; 

- технологии ремонтов автомобильных дорог и аэродромов. 

уметь:-составлять технологические процессы на отдельные виды дорожно-

строительных работ и на ремонты автомобильных дорог и аэродромов; 

- применять полученные теоретические знания по текущему содержанию и ремонтам 

автомобильных дорог и аэродромов на производстве. 

Контроль качества при  строительстве и ремонте автомобильных дорог  - 5 

кредита  



Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалыI, Инженерная геология, 

механика грунтов. 

Постреквизиты:Дорожные условия безепасности движения,Эксплутация 

автомибильных дорог, Дипломная работа.  

Цель изучения курса:основная цель проведения данных мероприятий заключается 

в выявлении присутствующих и скрытых повреждений дорожного покрытия. 

Краткое описание дисциплины: Контроль качества строительных материалов и 

продукции является необходимым требованием для получения улучшенных и единых 

стандартов дорожного строительства. Контроль качества является неотъемлемой частью 

любого производственного процесса, и дорожные сооружения не являются исключением. 

Потребность в контроле качества этих спецификаций значительно возросла в последнее 

время в связи со значительным увеличением  интенсивности движения. 

Ожидаемые результаты: :применение студентами полученных знаний для решения 

теоретических и практических вопросов в области контроль качества при  строительстве и 

ремонте автомобильных дорог. Они должны проверить, соответствует ли проект 

нормативным документам и правилам техники безопасности. При этом обязательно 

выполняется лабораторная проверка образцов поверхности дороги и материалов.  

знать:- Организация и качественное исполнение работ по контролю и диагностике 

автотрасс. 

- Разработка программ по ремонту дорожного полотна при разном финансировании. 

- Проведение испытаний, чтобы установить основные параметры дорог. 

- Общая оценка эксплуатационного состояния дорог 

уметь:- измеряют толщину слоев автодорожного покрытия; 

-определяют плотность оснований полотна (щебень, песок, каменная крошка); 

-проверяют геометрические показатели, прочность и качество составляющих 

системы. 

 

Железнодорожный путь– 5 кредита 

Пререквизиты:ВысшаяМатематикаI, Геодезия, Строительные материалы, 

Инженерная геология, механика грунтов. 

Постреквизиты: Правила технической эксплуатации железных 

дорог,проектирование железных дорог. 

Цель изучения курса: является подготовка специалистов, владеющих навыками 

профессиональной деятельности в области Железнодорожного транспорта.  Дисциплина 

«Железнодорожный путь» является комплексной, включает проектно-конструкторские, 

расчетно- теоретические и технико-экономические знания и решения, требующие увязки с 

технологическими и организационными особенностями строительства и путевого 

хозяйства. 

Краткое описание дисциплины: В настоящее время осмотр и мониторинг 

железнодорожного пути проводятся вручную, что занимает много времени и не является 

точным из-за высокой вероятности возникновения человеческой ошибки. Более того, 

практически невозможно осмотреть и контролировать железнодорожные пути вручную, 

так как они проходят тысячи миль. Чтобы избежать этого, мы предлагаем прототип 

системы, предназначенной для непрерывного мониторинга железнодорожных путей с 

использованием комбинации датчиков. Эти датчики собирают данные и с помощью 

вычислительного анализа выявляют неисправности на железнодорожных путях. 

Собранные данные могут помочь в поиске трещин на рельсах и избежать 

катастрофических аварий. 

Ожидаемые результаты: В настоящее время осмотр и мониторинг 

железнодорожного пути проводятся вручную, что занимает много времени и не является 

точным из-за высокой вероятности возникновения человеческой ошибки. Более того, 

практически невозможно осмотреть и контролировать железнодорожные пути вручную, 



так как они проходят тысячи миль. Чтобы избежать этого, мы предлагаем прототип 

системы, предназначенной для непрерывного мониторинга железнодорожных путей с 

использованием комбинации датчиков. Эти датчики собирают данные и с помощью 

вычислительного анализа выявляют неисправности на железнодорожных путях. 

Собранные данные могут помочь в поиске трещин на рельсах и избежать 

катастрофических аварий. 

Знать: принципы принятия инженерных решений, касающихся сооружений и 

объектов пути, производить расчет и проектирование конструкций, выбрать и 

обосновывать геометрические и технические параметры соединений и пересечений путей 

для обращения различного подвижного состава, анализировать инженерно-геологические 

условия, производить вариантные разработки и технико- экономические обоснование. 

Уметь: квалифицированно принимать самостоятельные решения на основе 

полученных знаний.  

Изыскание железных дорог - 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая МатематикаI, Геодезия, Инженерная механика I, 

Строительные материалы, Инженерная геология, механика грунтов. 

Постреквизиты:  Железнодорожный путь, Проектирование железных дорог. 

Цель изучения курса: является подготовка специалистов широкого профиля,  

владеющих навыками практического проектирования с развитием у студентов 

способностей овладения на стадиях обучения в бакалавриате методами, технологией 

проектирования и процедурами принятия решений в процессе трассирования новых 

железных дорог. 

Краткое описание дисциплины: : Рассматриваются трассирование железных 

дорог с выбором основных технических параметров линии, в третьем модуле 

рассматривается изыскания мостовых переходов, малые водопропускные сооружения, в 

четвертом модуле рассматривается выбор основного варианта для проектирования по 

результатам сравнения технических показателей. 

Ожидаемые результаты: : Студент должен  

Знать: вопросы выбора параметров проекта, направления и проектирования трассы 

железных дорог, размещения раздельных пунктов, выбора типов и отверстий малых 

водопропускных сооружений и больших мостов; 

Уметь: ставить и решать задачи, связанные с изысканиями, трассированием и 

проектированием железных дорог, уметь трассировать по картам различных масштабов и 

сечений горизонталей, уметь выбирать рационально  обоснованные варианты для 

дальнейшего строительства, владеть методами камерального трассирования вариантов с 

обоснованием места пересечения больших водопропускных сооружений. 

 

 

Изыскание автомобильных дорог – 5 кредита  

Пререквизиты: Высшая МатематикаI, Геодезия, Инженерная механика I, 

Строительные материалы. 

Постреквизиты:Технология и организация строительство автомобильных 

дорог,Проектирование автомобильных дорог. 

Цель изучения курса: является формирование у студента комплексного подхода к 

проблемам изыскание дорог, привития ему навыков использования знаний по 

смежным дисциплинам при решении практических задач изыскание дорог, рассматривая 

ее не как изолированный объект, а во взаимосвязи с экономикой региона, 

природной средой, социально -культурными аспектами развития государства. 

Необходимо всемерно способствовать расширению инженерного кругозора будущего 

специалиста-дорожника. 



Краткое описание дисциплины: Расчеты перспективной интенсивности 

движения и обоснования технических нормотивов на изискание дороги, примеры 

проектирование трассы в плане, продольном и поперечном профилях. 

Ожидаемые результаты: : Задачи изучения дисциплины заключаются в том, 

чтобы: 

- дать основные сведения о конструктивных элементах дороги и дорожных 

сооружений; 

- ознакомить студентов с закономерностями движения автомобилей по дороге и 

требованиями к элементам автомобильных дорог; 

- дать основы проектирования дорог, земляного полотна, дорожных одежд; 

- дать основы проектирования мостовых переходов и малых водопропускных 

сооружений. 

Знать:Основные положения изыскания и проектирования автомобильных дорог и 

аэродромов. План и продольный профиль автомобильных дорог и аэродромов. 

Трассирование автомобильных дорог и обработки в исправном состоянии; методы 

проектирования агрегатов, узлов, деталей; основы проектирования и эксплуатации 

гидравлических, пневматических, механических, электрических, электронных установок 

для технологического оборудования. 

Уметь:Размещение раздельных пунктов. Размещение искусственных сооружений. 

Технико-экономическое сравнение вариантов трассы. Выбор основных параметров 

проектирования  автомобильных дорог и аэродромов. Основные положения технологии 

строительства автомобильных дорог и аэродромов, параметры технического состояния 

машин и их составных частей; 

 

 

Изыскание мостовых переходов и тоннельных пересечений– 5 кредита 

Пререквизиты: Высшая МатематикаI, Геодезия,Строительные материалыI. 

Постреквизиты:Мосты и трубы,Технология строительства мостов и тоннелей. 

Цель изучения курса: обучение проектированию инженерных сооружений как 

железная дорога при пересечении крупных и мелких водотоков; подготовка специалистов, 

владеющих навыками профессиональной деятельности в области проектирования и  

технологии строительства новых  железных дорог, сооружения отдельных объектов 

транспортно-коммуникационного комплекса для повышения провозной и пропускной 

способности при пересечении водотоков; подготовка бакалавров нового времени, 

сочетающих в себе умение принимать грамотные и креативные проектные решения. 

Краткое описание дисциплины: :Проект составлен в форме  сводов правил и 

содержит необходимые  разделы для проектирования и строительства метрополитенов, в 

том числе: инженерные  изыскания, план и профиль трассы, станции и вестибюли, 

перегонные и соединительные тоннели, притоннельные сооружения, применяемые 

строительные конструкции, основные расчетные положения всех элементов 

метрополитена, путь и контактные рельсы. 

Ожидаемые результаты: : Изучив дисциплину, студент должен: 

знать:общие сведения об ИССО на железных и автодорогах, принципы расчета и 

конструирования железобетонных и металлических мостов, сведения о трубах, вопросы 

эксплуатации и реконструкции ИССО.  

уметь:определять усилия в сечениях железобетонных, стальных и 

сталежелезобетонных балок, тоннельных обделок. 

 

 

 

Расчет и проектирование  ж.д.  пути на ЭВМ-5 кредита    

Пререквизиты: Высшая математикаI 



Постреквизиты:Проектирование автомобильных дорог, Соружение и 

эксплуатация мостов. 

Цель изучения:изучение основных категорий программных средств, доступных 

пользователю для реализации практических потребностей, работа в программном 

продукте MSAccess. 

Краткое описание дисциплины: : Наиболее важным этапом в расчете и 

определении размеров пролетных строений железных дорог является определение 

надлежащих типов рельсов, систем крепления и поддержки, обеспечивающих 

интегрированную путевую систему с длительным сроком службы и максимально низкими 

затратами на строительство. Без надлежащего технического обслуживания 

железнодорожного пути невозможно обеспечить устойчивую железнодорожную 

надстройку. Обеспечение эластичности железнодорожных путей также является особой 

задачей для инженеров железнодорожного транспорта, поскольку в наши дни снижение 

уровня шумового загрязнения и вибрации играет главную роль в устойчивом 

проектировании железнодорожных путей. 

Результаты изучения:владение практическими навыками по созданию различных 

объектов базы данных и умение использовать её для поиска и обработки информации. 

Знать:знать весь перечень технологического оборудование и уметь их 

классифицировать;знать технологическое оборудование. Расчет и проектирование  ж.д.  

пути на ЭВМ.основные требования к расчетам технологического оборудования (расчет 

конструкции, подбор электродвигателя, расчет привода механического, гидравлического, 

пневматического и других типов, расчет основных органов у электрических и 

электронных схем оборудования, перспективы конструктивного, технологического и 

эксплуатационного совершенства и направления в развитии каждой эксплуатационной 

техники;вопросы охраны труда, техники безопасности и эргономики. 

Уметь:выбирать основное технологическое оборудование, историю их создания и 

современными тенденциями развития, принципиальным устройством, особенностями 

работы и методиками расчетов рабочих параметров; основы конструирования 

специальных оборудования для станции технического обслуживание; 

 

 

Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог -5 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI 

Постреквизиты:Проектирование автомобильных дорог, Соjружение и 

эксплуатация мостов. 

Цель изучения:изучение основных категорий программных средств, доступных 

пользователю для реализации практических потребностей, работа в программном 

продукте MSAccess. 

Краткое описание дисциплины: : Необходимости транспортно-эксплутационные 

качества автомобильных дорог строительства новых дорог и реконструкции 

старых,рассмотрены рекомендации по проектированию плана автодороги, земляного  

полотна. Рассмотрены вопросы диагностики и оценки состояния автомобильных дорог, 

защиты дорожного полотна от увлажнения, рекомендации по про ектированию городских 

улиц и т.д 

Результаты изучения:владение практическими навыками по созданию различных 

объектов базы данных и умение использовать её для поиска и обработки информации. 

знать:Назначение и область применения каждой экскавационной техники, 

Конструктивно-кинематическое устройство машин, их технические, 

технологические и эксплуатационные особенности, достоинства и недостатки; 

уметь:Производить конструктивные расчеты с выбором основных параметров 

машин и рабочего оборудования для эскизной компоновки рассматриваемой техники 

(определение размерных, режимных, энергетических, кинематических и других 



предпроектных компоновочных параметров во взаимосвязи с технологией производства 

работ) 

 

 

Расчет мостовых сооружений на ЭВМ -5 кредита         

Пререквизиты: Высшая математикаI. 

Постреквизиты:Проектирование автомобильных дорог, Соружение и 

эксплуатация мостов. 

Цель изучения:изучение основных категорий программных средств, доступных 

пользователю для реализации практических потребностей, работа в программном 

продукте MSAccess. 

Краткое описание дисциплины: : В современном мостостроении, с одной 

стороны, усиливаются тенденции к увеличению пролетов мостов, что требует снижения 

веса конструкций. С другой стороны, расширяется применение конструктивных 

элементов из различных композитных материалов, что позволяет значительно снизить вес 

мостовых конструкций в целом. Однако создание новых форм пролетных строений 

мостов требует более детальных расчетов с целью оптимизации таких форм, в частности, 

роли расчета динамического воздействия, поскольку с увеличением пролетов и 

снижение веса, повышает гибкость конструкции и чувствительность к 

динамическим нагрузкам. 

Результаты изучения:владение практическими навыками по созданию различных 

объектов базы данных и умение использовать её для поиска и обработки информации. 

знать:цифровое картографирование, экологическое картографирование, расчет и 

проектирование  транспортных сооружений на ЭВМ, расчёты точности геодезических 

работ в строительстве, геоинформатика, основы кадастра. 

уметь:изучение основных категорий программных средств, доступных 

пользователю для реализации практических потребностей, работа в программном 

продукте MSAccess. 

 

 

Содержание и ремонт железнодорожного пути I - 5 кредита 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалыI,  

Постреквизиты:  Организация планирование и управление строительством 

железных дорог, Дипломная работа. 

Целью изучения курса является: изучение студентами системы ведения путевого 

хозяйства в целом; его технических, технологических и организационных основ; 

принципов машинизации путевых работ; планирование текущего содержания и ремонтов 

пути, отдельных видов путевых работ и управления ими; способов проектирования 

технологии и организации текущего содержания пути и его ремонтов; способов 

планирования работы предприятий путевого хозяйства, их энерговооруженности и 

механовооруженности; организации защиты путей и станций от снежных и песчаных 

заносов, а также от размывов паводковыми водами. 

Краткое описание дисциплины: :  Техническое обслуживание железнодорожных 

путей означает проверку, ремонт и техническое обслуживание железнодорожных путей 

для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поезда с целью продления срока 

службы. Если срок службы железнодорожного пути является надежным, 

железнодорожный путь должен содержаться в хорошем рабочем состоянии и регулярно 

обслуживаться. Это необходимый ингредиент для достижения этой цели. Железная дорога 

будет существовать в течение длительного времени при жизнеспособной эксплуатации. 

Напротив, он будет поврежден для проведения технического обслуживания. 

Ожидаемые результаты: : Изучение дисциплины «Содержание и ремонт 

железнодорожного пути II» направлено на приобретение студентами необходимых знаний в области 



путевого хозяйства, которые необходимы всем специалистам: изыскателям и проектировщикам 

железных дорог, строителям и путейцам эксплуатационникам. 

знать:принципы построения системы ведения путевого хозяйства и его 

техническую, технологическую и организационную основу; принципиальные основы 

ремонтов пути; 

- определение оценки состояния пути; путевые работы, машины, механизмы и 

инструменты для выполнения путевых работ; технологические процессы производства 

путевых работ; назначение производственных баз и возможные схемы их путевого 

развития; структуру предприятий путевого хозяйства; планирование и организацию работ 

в предприятиях путевого хозяйства; планы, разрабатываемые в путевом хозяйстве; 

уметь: составлять технический паспорт дистанции пути; выявлять неисправности 

пути при натурном осмотре, расшифровывать записи на лентах путеизмерительных 

тележек и вагонов и определять балльную оценку содержания пути;  

-производить настройку дефектоскопных средств на эталонном тупике с различными 

дефектами; 

- рассчитывать графоаналитическим методом или с помощью прибора кривые 

участки пути, находить начало и конец переходных и круговых кривых. 

 

 

Архитектура транспортных сооружений - 5 кредита                                                                    

Пререквизиты: Высшая математикаI. 

Постреквизиты:Неразрущающийконтроль рельсов,Сейсмостойкость  мостов. 

Цель изучение курса:функционально-пространственная организация среды 

жизнедеятельности человека под открытым небом,преобразование ландшафтов при 

охране их природных особенностей, эстетика детального внешнего благоустройства. 

Охрана, преобразование (формирование), восстановление (рекультивация) ландшафтов 

Краткое описание дисциплины: :Основные закономерности ритмического, 

масштабного построения, модулей, аналогий; принципов композиции, монументальности, 

симметрии и асимметрии; пластики объемов; влияния фактуры и цвета материалов, 

тектоники; 

– понятие архитектуры как совокупности пользы, прочности и красоты; 

– зависимость архитектуры мостовых и тоннельных сооружений от эпохи, 

культуры и моды, религии и цивилизации, назначения сооружения и используемых 

материалов. 

Ожидаемые результаты: :Обучающиеся выполняют задания на различные темы, 

мини-доклады, творческие работы, в дальнейшем этот материал обобщается, и 

составляются сборники, которые будут ими использоваться в дальнейшей 

работе.Программа включает в себя семь тематик, по пройденному теоретическому и 

практическому материалу проходит текущая аттестация. Идет обсуждение достоинств и 

недостатков проектов, пофакторное сравнение вариантов и выбор оптимальных решений. 

Заканчивается программа итоговой аттестацией – защитой проекта ландшафтного объекта 

с предоставлением разработок, чертежей, экспликаций, пояснительных записок, расчетов. 

знать:организационную структуру управления дорожно-строительным хозяйством 

на автомобильном транспорте; классификацию и функциональные назначения 

предприятий дорожно-строительного хозяйства; классификацию дорожно-строительных 

работ; технологии отдельных видов дорожно-строительных работ; технологии ремонтов 

автомобильных дорог и аэродромов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

уметь:составлять технологические процессы на отдельные виды дорожно-

строительных работ и на ремонты автомобильных дорог и аэродромов; применять  

 

 

 



 

 

полученные теоретические знания по текущему содержанию и ремонтам 

автомобильных дорог и аэродромов на производстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Тоннели  І    – 5 кредита 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалы, Инженерная механика II. 

Постреквизиты: Технология строительства мостов и тоннелей, Сейсмостойкость 

тоннелей и метрополитенов, Дипломная работа. 

Целью изучения курса является: обеспечение теоретической и практической 

подготовки специалистов по вопросам проектирования транспортных тоннелей и 

метрополитенов на уровне высшего профессионального образования и для последующего  

совершенствования в этой области в магистратуре и в других формах повышения 

квалификации.  

 

Краткое описание дисциплины: Основные характеристики конструкций 

тоннельных обделок, конструкции и оборудование тоннелей, нагрузки и воздействия на 

тоннельные обделки, статический расчет тоннельных обделок, организация и способы 

строительства тоннелей в горных районах. 

 

Ожидаемые результаты: дисциплины: заключаются в том, чтобы: 

знать: вооружить студентов системой знаний о современном состоянии науки о 

тоннелестроении; 

уметь:привить студентам навыки по выбору наиболее эффективных 

конструктивных решений для достижения наиболее экономичных вариантов; - 

приобрести навыки качественной и количественнойоценкинесущей  способности несущих 

конструкций мостов и тоннелей. 

 

 

Железнодорожный путь I– 3 кредита 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалыI. 

Постреквизиты:Дипломная работа. 

Цель изучения курса: является подготовка специалистов, владеющих навыками 

профессиональной деятельности в области Железнодорожного транспорта.  Дисциплина 

«Железнодорожный путь» является комплексной, включает проектно-конструкторские, 

расчетно- теоретические и технико-экономические знания и решения, требующие увязки с 

технологическими и организационными особенностями строительства и путевого 

хозяйства. 

 Краткое описание дисциплины: Железнодорожные перевозки являются одним из 

наиболее распространенных видов транспорта. Используемые транспортные средства. 

Структурная целостность железнодорожных путей имеет первостепенное значение важно 

для того, чтобы избежать несчастных случаев. Защита земляного полотна от 

инфильтрации, термозащитные устройства и покрытия. 

Ожидаемые результаты: :В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь принимать инженерные решения, касающиеся сооружений и объектов пути, 

производить расчет и проектирование конструкций, выбирать и обосновывать 

геометрические и технические параметры соединений и пересечений путей для 

обращения различного подвижного состава, анализировать инженерно-геологические 

условия, производить вариантные разработки и технико-экономические обоснования 

предлагаемых конструкций, владеть рациональными приемами поиска и использования 

научно-технической информации в области железнодорожного транспорта. 



Знать: принципы принятия инженерных решений, касающихся сооружений и 

объектов пути, производить расчет и проектирование конструкций, выбрать и 

обосновывать геометрические и технические параметры соединений и пересечений путей 

для обращения различного подвижного состава, анализировать инженерно-геологические 

условия, производить вариантные разработки и технико- экономические обоснование 

предлагаемых конструкций, владеть рациональными приемами поиска и использования 

научно- технической информации в области железнодорожного транспорта. 

Уметь: квалифицированно принимать самостоятельные решения на основе 

полученных знаний.  

 

 

Технология и организация строительства автомобильных дорог I – 3 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, ФизикаI, Геодезия, Строительные 

материалыI. 

Постреквизиты:   Дипломная работа. 

Цель изучения курса: является формирования профессиональных теоретических и 

практических занятии необходимых для будущего-строителя в области дорожного 

строительства. 

Краткое описание дисциплины: : Влияние инфраструктуры автомобильного 

транспорта с энергетической и экологической точек зрения изначально связано со 

строительством, включая сопутствующие материалы и услуги, но важность всего 

жизненного цикла инфраструктуры автомобильного транспорта, включая использование 

транспортными средствами и их собственный жизненный цикл, все чаще признается в 

процессах проектирования, планирования и принятия решений.  

Ожидаемые результаты: : изучают теоретические основы особенности 

технологических методов и способов выполнения отдельных видов строительных, 

монтажных и специальных работ, а также регламенты практической реализации 

выполнения отдельных видов работ с целью получения продукции в виде земляного 

полтона и других конструктивных элементов, автомобильных дорог. 

знать: Выбор основных параметров проектирования  автомобильных дорог и 

аэродромов. Основные положения технологии строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

уметь: Размещение искусственных сооружений. Технико-экономическое сравнение 

вариантов трассы. Возведение автодорожного земляного полотна. Сооружение дорожных 

одежд и покрытий. Обустройство автомобильных дорог. 

 

 

Мосты  и трубы I– 3кредита 
Пререквизиты: Высшая математикаI, ФизикаI, Геодезия, Строительные 

материалыI. 

Постреквизиты:  Дипломная работа. 

Цель изучения курсаявляется: обеспечение теоретической и практической 

подготовки специалистов по вопросам проектирования мостов и труб на уровне высшего 

профессионального образования и для последующего  совершенствования в этой области 

в магистратуре и в других формах повышения квалификации. В ней изучаются 

современные конструкции искусственных сооружений на основе анализа отечественного 

и зарубежного опыта, а также теория и расчет мостов, излагаемые как конкретное 

приложение методов строительной механики и строительных конструкций. 

 Краткое описание дисциплины: Основные виды мостов и малых ИССО, 

требования к мостам, основные принципы расчета, компоновка пролетных строений, 

основные принципы расчета мостов, методика расчета мостов по предельным состояниям, 

статический расчет труб. 



 Ожидаемые результаты: : заключается в том, чтобы: 

- вооружить студентов системой знаний о современном состоянии науки о 

мостостроении; 

- привить студентам навыки по выбору наиболее эффективных конструктивных 

решений для достижения наиболее  экономичных вариантов; 

- приобрести навыки качественной и количественнойоценкинесущей  способности 

несущих конструкций мостов и тоннелей. 

знать: изучение правил технического обслуживания и ремонта тепловозов, умение 

составления карты технологического процесса разборки, очистки, ремонта, сборки и 

испытания узлов и агрегатов вагонов, соблюдение технологических процессов при 

ремонте узлов и агрегатов тепловоза и их технико-экономических характеристиках. 

уметь: устанавливать причины возникновения неисправностей механической части, 

выполнять, в том числе и с применением ЭВМ, расчеты по динамике и прочности 

механической части, разрабатывать проекты модернизации отдельных узлов в 

соответствии с существующими требованиями и мероприятиями по обслуживанию таких 

узлов. 

 

 

Технология ж.д. Строительства – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика I, Физика I, Геодезия, Строительные 

материалы I. 

Постреквизиты:   Содержание и ремонт железнодорожного пути II, Организация, 

планирование и управление строительством железных дорог. 

Цель изучения: изучить теоретические основы и развить практические навыки в 

области технологии строительства дорожных одежд, необходимые для осуществления 

профессиональной деятельности бакалавра в рамках его квалификационной 

характеристики. 

Краткое описание дисциплины: : Технология железнодорожного  строительства 

широко используется в области железнодорожного машиностроения. Эта работа сначала 

анализирует значение, функции и характеристики строительства железнодорожного пути 

и устанавливает его системную структуру из  измерений, а именно жизненного цикла, 

уровней управления и интеллектуальных функций, чтобы глубоко понять ситуацию с 

развитием интеллектуального железнодорожного строительства . 

Результаты изучения: знаниетехнологии строительства дорожных одежд, методов 

организации дорожно-строительных работ, особенностей строительства специальных 

дорог и аэродромов, способов реконструкции дорожных одежд, технологии и организации 

контроля качества при строительстве дорожных одежд. 

знать: От его состояния зависит непрерывность и безопасность движения поездов 

и эффективность использования главнейших технических средств железных дорог, 

процессов перевозок; 

уметь: производить расчеты и анализ эксплуатационных показателей, уметь 

организовывать контроль за работой автомобильного подвижного состава и его 

использования. 

 

 

 

 

 

Современные методы расчета дорожной одежды–4кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, ФизикаI, Геодезия,  

Строительные материалыI,  



Постреквизиты: Реконструкция автомобильных дорог,Содержание и ремонт 

железнодорожного пути II. 

Целью изучения курса является: подготовка специалистов, углубленно владеть 

теоретическими основами практическими навыками проектирования и расчета дорожных 

одежд, умеющих принимать обоснованные решения, возникающие в ходе строительства, 

реконструкции и эксплуатации, автомобильных дорог, повышающие безопасность 

движения на основе глубоких знаний нормативно-технической литературы (СНИП, ГОСТ, 

ВСН, СН), физико-механических свойств дорожно-строительных материалов. 

Краткое описание дисциплины: : Расчет дорожного покрытия по критерию 

упругого прогиба является одним из трех условий проектирования дорожного покрытия 

на прочность. Этот критерий позволяет рассчитать толщину каждого слоя дорожного 

покрытия таким образом, чтобы его прогиб l не превышал предельного значения llim. 

Прочность дорожного покрытия оценивается коэффициентом прочности Kstr. При расчете 

дорожного покрытия по критерию упругого прогиба коэффициент прочности. 

Ожидаемые результаты: : Изучение в лекционном курсе теоретических основ 

осуществления входного, операционного и приемочного контролей, экспертизы проектно-

сметной документации, а также ведомственного контроля в целом, опирающихся на 

фундаментальные знания нормативной документации умения ориентироваться в 

проектной документации позволит ориентировать будущих специалистов на решение 

широкого спектра вопросов в надлежащем осуществлении современных методов расчета 

дорожных одежд. 

знать: уяснение места и роли транспортно-складских комплексов, прогрессивных 

технологий и научной организации погрузочно-разгрузочных работ в перевозочном 

процессе на реконструкции существующих складов с оценкой экономической 

эффективности предлагаемых решений и их оптимизации; 

уметь: изучение принципов функционирования автоматических систем 

автомобилей; ознакомление с конструкционными особенностями автоматических систем 

автомобилей; овладение теоретическими основами и конкретными методиками 

построения систем автоматического управления автомобилями; 

 

 

Технология строительства  мостов  и тоннелей – 4 кредита 

Пререквизиты: Геодезия,  Строительные материалыI, Инженерная механика II. 

Постреквизиты: Дипломная работа. 

Цель изучения курса: является изучение закономерностей функционирования 

сложных производственных систем в данной отрасли транспортного строительства и 

поиск на этой основе наиболее рациональных  методов оперирования указанными 

системами. 

Краткое описание дисциплины: : Это туннельные сооружения и мосты являются 

наиболее важными компонентами транспортных сетей. Они пересекают горы и воду, 

сокращают расстояния, избегают объездов, перепадов высот и устраняют перекрестки и 

перекрестки. В то же время транспортные туннели защищают людей и природу от шума и 

выбросов загрязняющих веществ. Туннели могут использоваться для автомобильных 

дорог, железных дорог и даже в качестве водных путей. Во многих городах подземные 

железнодорожные сети метро работают внутри туннеля. 

Ожидаемые результаты: : изучения дисциплины является системный подход, 

использующий в качества ведущего метода математическое моделирование систем. 

 - вооружить студентов системой знаний о современном состоянии науки о 

тоннелестроении; 

- привить студентам навыки по выбору наиболее эффективных конструктивных 

решений для достижения наиболее экономичных вариантов; 



- приобрести навыки качественной и количественнойоценкинесущей  способности 

несущих конструкций мостов и тоннелей. 

знать:основы технологии строительство мостов и тоннелей; - организацию и 

технологию содержания и ремонта дорог; - организацию и обеспечение безопасности на 

дорогах 

уметь:рассматривать задачи и принципы организации строительства мостов и 

тоннелей, определять шероховатость покрытия. 

 

 

Железнодорожный путь II– 5 кредита 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалы, Инженерная механика II. 

Постреквизиты:  Дипломная работа. 

Цель изучения курса: является подготовка специалистов, владеющих навыками 

профессиональной деятельности в области Железнодорожного транспорта.  Дисциплина 

«Железнодорожный путь» является комплексной, включает проектно-конструкторские, 

расчетно- теоретические и технико-экономические знания и решения, требующие увязки с 

технологическими и организационными особенностями строительства и путевого 

хозяйства. 

Краткое описание дисциплины: : Железнодорожные установки включают в себя 

все стационарные установки, которые необходимы для эксплуатации и безопасности 

железных дорог. Проводится различие между станционными районами, магистральными 

линиями и другими железнодорожными помещениями, такими как склады, подъездные 

пути или мастерские. Железнодорожные сооружения можно разделить на участки, 

включая формирование пути, здания и другие помещения, а также места, необходимые 

для телемеханики, защиты, технологии управления технологическими процессами и 

электроснабжения. 

Ожидаемые результаты: : В результате изучения дисциплины студент должен 

уметь принимать инженерные решения, касающиеся сооружений и объектов пути, 

производить расчет и проектирование конструкций, выбирать и обосновывать 

геометрические и технические параметры соединений и пересечений путей для 

обращения различного подвижного состава, анализировать инженерно-геологические 

условия, производить вариантные разработки и технико-экономические обоснования 

предлагаемых конструкций, владеть рациональными приемами поиска и использования 

научно-технической информации в области железнодорожного транспорта. 

Знать: принципы принятия инженерных решений, касающихся сооружений и 

объектов пути, производить расчет и проектирование конструкций, выбрать и 

обосновывать геометрические и технические параметры соединений и пересечений путей 

для обращения различного подвижного состава, анализировать инженерно-геологические 

условия, производить вариантные разработки и технико- экономические обоснование 

предлагаемых конструкций, владеть рациональными приемами поиска и использования 

научно- технической информации в области железнодорожного транспорта. 

Уметь: квалифицированно принимать самостоятельные решения на основе 

полученных знаний.  

 

 

Технология и организация строительства автомобильных дорог II – 5кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, Геодезия, Строительные материалыI. 

Постреквизиты:   Дипломная работа. 

Цель изучения курса: является формирования профессиональных теоретических и 

практических занятии необходимых для будущего-строителя в области дорожного 

строительства. 



Краткое описание дисциплины: : Покрытие транспортной инфраструктуры 

выполнено из слоев асфальта, уложено и уплотнено. Асфальтобетонная смесь 

производится на асфальтосмесительной установке (АМП) с использованием 

дорогостоящего технологического оборудования, которое, когда оно устаревает и 

изнашивается, заменяется новым оборудованием. Одна из основных проблем, связанных с 

процессом замены. 

Ожидаемые результаты: : изучают теоретические основы особенности 

технологических методов и способов выполнения отдельных видов строительных, 

монтажных и специальных работ, а также регламенты практической реализации 

выполнения отдельных видов работ с целью получения продукции в виде земляного 

полтона и других конструктивных элементов, автомобильных дорог. 

знать: Выбор основных параметров проектирования  автомобильных дорог и 

аэродромов. Основные положения технологии строительства автомобильных дорог и 

аэродромов. 

уметь: Размещение искусственных сооружений. Технико-экономическое сравнение 

вариантов трассы. Возведение автодорожного земляного полотна. Сооружение дорожных 

одежд и покрытий. Обустройство автомобильных дорог. 

 

 

Мосты  и трубы II– 5кредита 
Пререквизиты: Высшая математикаI, Геодезия, Строительные материалыI. 

Постреквизиты:   Дипломная работа. 

Цель изучения курсаявляется: обеспечение теоретической и практической 

подготовки специалистов по вопросам проектирования мостов и труб на уровне высшего 

профессионального образования и для последующего  совершенствования в этой области 

в магистратуре и в других формах повышения квалификации. В ней изучаются 

современные конструкции искусственных сооружений на основе анализа отечественного 

и зарубежного опыта, а также теория и расчет мостов, излагаемые как конкретное 

приложение методов строительной механики и строительных конструкций. 

Краткое описание дисциплины: :  Водяные сети, как правило, находятся под 

землей, как правило, следуя профилю соседнего помещения для легкого доступа и 

ремонта. При пересечении ручья, крутого холма, шоссе или железной дороги водяные 

знаки часто прикрепляются к существующим мостам вместо строительства независимого 

перехода. Существующие мостовые трубные установки очень существенно влияют на 

изображение, конфигурацию, материал, качество изготовления, конструктивные 

возможности, сейсмическую устойчивость, состояние конструкции и коэффициент 

безопасности. Эти мостовые трубопроводы считаются важными, а также уязвимыми 

звеньями в сети распределения воды. 

Ожидаемые результаты: : заключается в том, чтобы: 

- вооружить студентов системой знаний о современном состоянии науки о 

мостостроении; 

- привить студентам навыки по выбору наиболее эффективных конструктивных 

решений для достижения наиболее  экономичных вариантов; 

- приобрести навыки качественной и количественнойоценкинесущей  способности 

несущих конструкций мостов и тоннелей. 

знать: изучение правил технического обслуживания и ремонта тепловозов, умение 

составления карты технологического процесса разборки, очистки, ремонта, сборки и 

испытания узлов и агрегатов вагонов, соблюдение технологических процессов при 

ремонте узлов и агрегатов тепловоза и их технико-экономических характеристиках. 

уметь: устанавливать причины возникновения неисправностей механической части, 

выполнять, в том числе и с применением ЭВМ, расчеты по динамике и прочности 

механической части, разрабатывать проекты модернизации отдельных узлов в 



соответствии с существующими требованиями и мероприятиями по обслуживанию таких 

узлов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии 

по образовательной программе 6В07313 –Транспортное строительство 

1 ПД PZhD 3306- Проектирование железных дорог             

2 
ПД 

PAD3306- Проектирование автомобильных 

дорог                                 

4 7 

3 
ПД 

NGM 3306 - Надежность и грузоподъемность 

мостов                                  

  

4 ПД SEM 4303 - Сооружение и эксплуатация мостов                                          

5 ПД MT 4303- Мосты итоннели 4 7 

6 ПД RRM 4303- Реконструкция и ремонт мостов                                                                         

7 ПД NKR4306 - Неразрушающий контроль рельсов   

8 
ПД 

DUBD 4306 - Дорожные условия безопасности 

движения  

4 7 

9 ПД Ton II 4306-Тоннели ІІ   

10 
ПД 

SRZhDP 4304- Содержание и ремонт 

железнодорожного пути II                   

  

11 
ПД 

RAD 4304 - Реконструкция автомобильных 

дорог                                                

4 7 

12 ПД SM 4304 -Сейсмостойкость мостов                                                         

13 
ПД 

OPUSZhD  4305 - Организация, планирование и 

управление строительством железных дорог                                                                    

  

14 ПД EAD 4305 - Эксплуатация автомобильных дорог          4 7 

15 
ПД 

OPUSM 4305 - Организация, планирование и 

управление строительством мостов и тоннелей                                                                                                                

  

 

 

Проектирование железных дорог – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, Геодезия, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Содержание и ремонт железнодорожного пути II,Организация, 

планирование и управление строительством железных дорог    

Цель изучение курса является подготовка специалистов широкого профиля,  

владеющих навыками практического проектирования с развитием у студентов 

способностей овладения на стадиях обучения в бакалавриате методами, технологией 

проектирования и процедурами принятия решений в процессе трассирования новых 

железных дорог. 

Краткое описание дисциплины: : Проектирования балластированных оснований 

железнодорожных путей с использованием передового численного моделирования с 

особым упором на высокоскоростные поезда. В последние годы заторы на 

автомагистралях свидетельствуюто том, что железные дороги стали самым популярным 

видом общественного транспорта, что увеличило спрос на более тяжелые и быстрые 

поезда. Большие нагрузки на ось и высокоскоростные поезда повышают вибрацию 

железнодорожных путей и возможных близлежащих сооружений.  

Ожидаемые результаты: :дать основные сведения о конструктивных элементах 

дороги и дорожных сооружений; 

- ознакомить студентов с закономерностями движения автомобилей по дороге и 

требованиями к элементам автомобильных дорог; 

- дать основы проектирования дорог, земляного полотна, дорожных одежд; 

- дать основы проектирования мостовых переходов и малых водопропускных 

сооружений. 



знать:является комплексной, включает проектно-конструкторские, расчётно-

теоретические и технико-экономические знания и решения, требующие увязки с 

технологическими и организационными особенностямистроительства и эксплуатации 

железнодорожного пути. Железнодорожный путь представляет основу 

железнодорожноготранспорта.  

 уметь:определять сферы целесообразного использования автомобилей и 

автопоездов в зависимости от конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов. 

 

 

Проектирование автомобильных дорог – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, Геодезия, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Реконструкция автомобильных дорог,Дорожные условия 

безопасности движения  

Цель изучение курса:Проектирование автомобильных дорог тесно связано с 

качеством строительства оригинальной дороги. Техническое обслуживание шоссе, уход за 

дорогами становится серьезной проблемой, когда узкая полоса движения вынуждает 

тяжелое транспортное средство передвигаться с одним комплектом колес по тротуару. 

Неправильно спроектированные дорожные сооружения означают эрозию или отложение 

материала и дорогостоящую очистку или другие корректирующие меры. 

Краткое описание дисциплины: Проектирование автомобильных дорог тесно 

связано с качеством строительства оригинальной дороги. Техническое обслуживание 

шоссе, уход за дорогами становится серьезной проблемой, когда узкая полоса движения 

вынуждает тяжелое транспортное средство передвигаться с одним комплектом колес по 

тротуару. Неправильно спроектированные дорожные сооружения означают эрозию или 

отложение материала и дорогостоящую очистку или другие корректирующие меры. 

Ожидаемые результаты: : дать основные сведения о конструктивных 

элементах дороги и дорожных сооружений; 

- ознакомить студентов с закономерностями движения автомобилей по дороге и 

требованиями к элементам автомобильных дорог; 

- дать основы проектирования дорог, земляного полотна, дорожных одежд; 

- дать основы проектирования мостовых переходов и малых водопропускных 

сооружений. 

знать: является комплексной, включает проектно-конструкторские, расчётно-

теоретические и технико-экономические знания и решения, требующие увязки с 

технологическими и организационными особенностямистроительства и эксплуатации  

методы назначения размеров геометрических элементов дороги; 

- основы проектирования земляного полотна дороги; 

- принципы  конструирования и методы расчета дорожных одежд; 

- методы расчета отверстий  водопропускных сооружений; 

- особенности проектирования пересечений и примыканий дорог; 

- методы изысканий и составления проекта дорог и дорожных сооружений; 

- особенности проектирования дорог в сложных природных условиях; 

- принципы проектирования аэродромов. 

 уметь: определять сферы целесообразного использования автомобилей и 

автопоездов в зависимости от конкретных условий перевозок, вида и свойств грузов. 

 

 

Надежность и грузоподъемность мостов– 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, Геодезия, Строительные материалыI, 

Инженерная механика II. 

Постреквизиты: Реконструкция и ремонт мостов,Сейсмостойкость мостов. 



Цель изучение курса: обучение проектированию инженерных сооружений как 

железная дорога при пересечении крупных и мелких водотоков; подготовка специалистов, 

владеющих навыками профессиональной деятельности в области проектирования и  

технологии строительства новых  железных дорог, сооружения отдельных объектов 

транспортно-коммуникационного комплекса для повышения провозной и пропускной 

способности при пересечении водотоков; подготовка бакалавров нового времени, 

сочетающих в себе умение принимать грамотные и креативные проектные решения. 

Краткое описание дисциплины: : Для существующих мостов обычно 

выполняется оценка нагрузки, чтобы оценить пропускную способность по сравнению с 

автомобильной нагрузкой. Кодифицированная оценка нагрузки может быть 

консервативной, если оценка не связана с полевыми данными или если в оценку 

включены упрощения. Внесенные в оценки мостов, определяют разницу между 

требованиями к проектированию и оценке и включают добавление мониторинга 

состояния конструкций для оценки мостов. Однако в отношении уровней оценки более 

высокого порядка приводятся весьма ограниченные руководящие принципы, в которых 

требуются более совершенные подходы для оптимизации точности процедуры 

оценки. Многоуровневая процедура оценки пропускной способности существующих 

мостов с использованием комбинации методов мониторинга состояния конструкций, 

расширенного нелинейного анализа и вероятностных подходов для эффективного 

решения проблем безопасности на стареющих мостах. 

Ожидаемые результаты: : дать основные сведения о конструктивных элементах 

дороги и дорожных сооружений; 

- ознакомить студентов с закономерностями движения автомобилей по дороге и 

требованиями к элементам автомобильных дорог; 

- дать основы проектирования дорог, земляного полотна, дорожных одежд; 

- дать основы проектирования мостовых переходов и малых водопропускных 

сооружений. 

знать:  задачи повышения эффективности работы железнодорожного транспорта и 

основные направления технического прогресса; теорию и практику  проектирования 

железных дорог с мостовыми переходами и тоннельными пересечениями; твердо уяснить 

требования к проектированию элементов плана и продольного профиля.вопросы выбора 

параметров проекта, направления и проектирования трассы железных дорог; выбора типов 

и отверстий малых водопропускных сооружений и больших мостов. 

уметь: ставить и решать инженерные задачи, связанные с изысканиями и 

проектированием железных дорог; выбирать рациональные места пересечения крупных 

водотоков с целью обеспечения безопасной работы железной дороги при дальнейшей 

эксплуатации, владеть практическими навыками применения нормативных материалов 

для проектирования плана и продольного профиля железных дорог. 

 

 

Сооружение и эксплуатация мостов – 4 кредита 

Пререквизиты: Геодезия. 

Постреквизиты:  Дипломная работа. 

Целью изучения курса: является обучение студентов основам проектирования и 

строительства мостов и искусственных сооружений на железных дорогах. 

 Краткое содержание:Строительство моста-это сложное предприятие, требующее 

знаний и опыта. Несколько переменных, включая технические ограничения, затраты и 

воздействие на окружающую среду, играют важную роль при принятии решения о том, 

какой метод строительства использовать и какой тип моста строит, с широким спектром 

методов строительства, от ремонта исторических чугунных конструкций и каменных арок 

до возведения современных стальных балочных и бетонных мостов. Независимо от того, 

строим ли мы эстакаду для повышения эффективности дорожного движения, пешеходный 



мост, соединяющий два сообщества, или фирменный мост, который вдохновит весь город, 

мы понимаем важность. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить студентов с массовыми конструкциями 

мостов и искусственных сооружении на дорогах; 

- дать основы расчета мостов; 

- ознакомить студентов с основными способами строительства мостов, тоннелей, 

труб. 

Ожидаемые результаты дисциплины: ознакомить студентов с массовыми 

конструкциями мостов и искусственных сооружении на дорогах; 

- дать основы расчета мостов; 

- ознакомить студентов с основными способами строительства мостов, тоннелей, 

труб. 

знать:  программировать и разрабатывать организационные модели, используя 

системный анализ, грамотно и критически читать техническую литературу и 

документацию, нормативную и справочную литературу. А также технические указания по 

содержанию железнодорожного пути.   

уметь: квалифицированно принимать самостоятельные решения на основе 

полученных знаний. 

 

 

Мосты и тоннели – 4 кредита 

Пререквизиты: Геодезия, I, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Дипломная работа. 

Целью изучения курса: Целью изучения дисициплины является обучение 

студентов проектированию и строительству мостов и тоннелей. 

 Краткое описание курса:Мостостроении современных  конструкции покрытий, 

колонн, методов расчета элементов строительных конструкции на прочность, Тип моста, 

который открывается, чтобы пропустить лодки. Центральный пролет разделен, и каждый 

конец уравновешен, чтобы уменьшить усилие, необходимое для его подъема. 

Ожидаемые результаты дисциплины  
знать: ознакомить студентов с массовыми конструкциями мостов и искусственных 

сооружении на дорогах;дать основы расчета мостов; 

уметь:  ознакомить студентов с основными способами строительства мостов, 

тоннелей, труб.  

 

 

Реконструкция и ремонт мостов - 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI, Геодезия, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Технология строительства мостов и тоннелей,Сейсмостойкость 

тоннелей и метрополитенов, Дипломная работа. 

Целью изучения курса является: обеспечение теоретической и практической 

подготовки специалистов по вопросам реконструкции и ремонта мостов на уровне 

высшего профессионального образования и для последующего  совершенствования в этой 

области в магистратуре и в других формах повышения квалификации. В ней изучаются 

целесообразность и виды реконструкции мостов на основе анализа отечественного и 

зарубежного опыта, а также переустройство и ремонт мостов, излагаемые как конкретное 

приложение методов строительной механики и строительных конструкций. 

Краткое описание дисциплины: :Железобетонные конструкции уже более 

полувека повсеместно возводятся при строительстве развязок автомобильных дорог. 

Реконструкция, в отличие от ремонта, предусматривает изменение размеров и (или) 

количества компонентов конструкции, замену некоторых материалов и деталей более 

современными. 



Аварийный ремонт для восстановления основных поездок, минимизации ущерба или 

защиты оставшихся объектов, если он будет выполнен в течение первых 240 дней после 

катастрофы, может быть возмещен со проекты постоянного ремонта возмещаются за счет 

тех же средств, которые обычно не применяются к объектам федеральной помощи на 

дорогах. Для автомагистралей межгосударственной системы. 

Ожидаемые результаты: : заключайется в том, чтобы: 

знать:  

- вооружить студентов системой знаний о современном состоянии науки о 

мостостроении; 

- привить студентам навыки по выбору наиболее эффективных конструктивных 

решений для достижения наиболее  экономичных вариантов; 

уметь:приобрести навыки качественной и количественнойоценкинесущей  

способности несущих конструкций мостов и тоннелей. 

 

 

Неразрушающий контроль рельсов – 4 кредита 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалыI,  

Постреквизиты: Организация, планирование и управление строительством 

железных дорог, Дипломная работа. 

Цель изучение курса:направленный на современное  обнаружение дефектов в 

рельсах, актуален на всех железных дорогах мира. Основным методом обнаружения 

дефектов во всех странах является ультразвуковой с контактным способом ввода упругих 

колебаний. 

Краткое описание дисциплины: :Дальнейшее развитие методов испытаний 

дляжелезнодорожных инспекционных поездов стало необходимым для соответствия 

современные потребности в быстром обнаружении и детальной классификации дефектов. 

Чтобы гарантировать безопасность эксплуатация методов неразрушающего контроля 

железнодорожного движения с комбинированным ультразвуковым и вихревым 

контролем для обнаружения повреждений на рельсах используются современные методы 

испытаний.  

Ожидаемые результаты: : 

знать: назначения ремонтных работ  железный дороги; - проведение визуального 

осмотра  и составление ведомость дефектов  дороги; - расчет  экономический 

эффективность проведения ремонтных работ дороги и дорожных сооружений;  -

содержания при эксплуатации   дороги и дорожных сооружений; 

уметь: проводит  визуальный осмотр участков  дороги; - составить ведомость 

дефектов  дороги;  - рассчитать  экономической эффективность проведения ремонтных 

работ дороги и       дорожных сооружений;  -назначить  ремонтных мероприятий дороги; -

организовать ремонтных  работ. 

 

 

Дорожные условия безопасности движения – 4 кредита  

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалы I. 

Постреквизиты:  Дипломная работа. 

Цель изучение курса:формировать интерес к Стандартам, приказам, инструкциям, 

распоряжениям ОАО «РЖД» по обеспечению безопасности движения на 

железнодорожном транспорте, а также по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах инфраструктуры железных дорог, понимать значимость умения работать с 

нормативно-справочной базой. 

Краткое описание дисциплины: : Основы неразрушающего контроля рельсов,Приборы 

и средства неразрушающего контроля. 

Ожидаемые результаты: : 



знать:основные показатели и характеристики транспортной работы дороги; 

особенности работы дороги как транспортного сооружения; закономерности движения 

транспортных потоков. 

-средства контроля и методы обнаружения дефектов рельсов и стрелочных 

переводов. 

уметь:проводить обследование дорог; оценивать режимы движения транспортных 

потоков и безопасности движения, разрабатывать мероприятия по повышению 

транспортно – эксплуатационных качеств дорог и безопасности движения. 

 

 

Тоннели ІІ– 4 кредита 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Сейсмостойкость мостов,мосты и тоннели, Дипломная работа. 

Целью изучения курса является: обеспечение теоретической и практической 

подготовки специалистов по вопросам проектирования транспортных тоннелей и 

метрополитенов на уровне высшего профессионального образования и для последующего  

совершенствования в этой области в магистратуре и в других формах повышения 

квалификации.  

Краткое содержание:Туннели спроектированы так, чтобы быть полностью 

безгосударственными. Это означает, что каждая конечная точка туннеля не хранит 

никакой информации о состоянии или доступности удаленной конечной точки туннеля. 

Следствием этого является то, что маршрутизатор локальной конечной точки туннеля не 

имеет возможности отключить линейный протокол интерфейса туннеля 

Ожидаемые результаты: дисциплинызаключаются в том, чтобы: 

знать:основные принципы организации строительства мостов, тоннелей и 

метрополитенов, теорию и практику проектирования ИССО, современные требования к 

проектным работам. 

уметь:владеть методами организации, планирования строительства, выбора 

машинного оснащения, определения сроков производства работ при возведении объектов 

ИССО, разработать проектно-конструкторской документации по созданию и 

модернизации мостов, искусственных сооружений, решать проблемы в области 

проектирования. 

 

 

Содержание и ремонт железнодорожного пути II - 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI,Геодезия,Строительные материалыI, 

Постреквизиты: Организация, планирование и управление строительством 

железных дорог, Дипломная работа. 

Целью изучения курса является: изучение студентами системы ведения путевого 

хозяйства в целом; его технических, технологических и организационных основ; 

принципов машинизации путевых работ; планирование текущего содержания и ремонтов 

пути, отдельных видов путевых работ и управления ими; способов проектирования 

технологии и организации текущего содержания пути и его ремонтов; способов 

планирования работы предприятий путевого хозяйства, их энерговооруженности и 

механовооруженности; организации защиты путей и станций от снежных и песчаных 

заносов, а также от размывов паводковыми водами. 

Краткое описание дисциплины: :  Техническое обслуживание железнодорожных 

путей означает проверку, ремонт и техническое обслуживание железнодорожных путей 

для обеспечения бесперебойного и безопасного движения поезда с целью продления срока 

службы. Если срок службы железнодорожного пути является надежным, 

железнодорожный путь должен содержаться в хорошем рабочем состоянии и регулярно 

обслуживаться. Это необходимый ингредиент для достижения этой цели. Железная дорога 



будет существовать в течение длительного времени при жизнеспособной эксплуатации. 

Напротив, он будет поврежден для проведения технического обслуживания. 

Ожидаемые результаты: : Изучение дисциплины «Содержание и ремонт 

железнодорожного пути II» направлено на приобретение студентами необходимых знаний в области 

путевого хозяйства, которые необходимы всем специалистам: изыскателям и проектировщикам 

железных дорог, строителям и путейцам эксплуатационникам. 

знать:классификацию железнодорожных путей; назначение и технические 

характеристики элементов железнодорожного пути; принципы и методы расчетов и 

проектирования конструкций железнодорожного пути; классификацию дефектов 

железнодорожных рельсов; методы и средства неразрушающего контроля рельсов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

уметь:произвести расчеты рельсовой колеи, стрелочных переводов, бесстыкового 

пути и земляного полотна; применять полученные теоретические знания по 

неразрушающему контролю рельсов на производстве.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Реконструкция автомобильных дорог- 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математикаI,Геодезия,  Строительные материалыI,  

Постреквизиты: Эксплуатация автомобильных дорог, Дипломная работа. 

Целью изучения курса: Современные проектирование не возможно представить 

себе без широкого использования систем автоматизированного проектирования.   Это 

непосредственно относится и к объемам дорожного строительства,  где САПР базируется 

на использовании методов вычислительной геометрии, математики, теории 

программирования, традиционных методов проектирования и.т.д., а также использовании 

ЭВМ с широким набором графических устройств. 

Краткое описание дисциплины: :Реконструкция  автомобильных дорог тесно 

связано с качеством строительства оригинальной дороги. Техническое обслуживание 

шоссе -  Ремонт поверхностных трещин недостаточная толщина дорожного покрытия или 

основания или неправильная конструкция этих элементов вскоре приводят к 

дорогостоящему ямочному ремонту или ремонту поверхности. Уход за дорогами  

становится серьезной проблемой, когда узкая полоса движения вынуждает тяжелое 

транспортное средство передвигаться с одним комплектом колес по тротуару. 

Неправильно спроектированные дорожные  сооружения означают эрозию или отложение 

материала и дорогостоящую очистку или другие корректирующие меры. 

Ожидаемые результаты: : В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: Основы теории эксплуатации автомобильных дорог и управления их 

функционированием. 

уметь:Мониторинг, диагностика и оценка состояния автомобильных дорог. Система 

мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог и их планирование; 

 

 

Cейсмостойкостьмостов – 4 кредита 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Дипломная работа. 

Целью изучения курса является: получение студентами теоретических знаний об 

изыскании проектирования строительства и эксплуатации тоннелей в сейсмических 

районах.  

Краткое содержание: В  основное внимание уделяется повышению 

сейсмостойкости мостов путем внедрения метода, в котором в качестве системы стоек-

шпал используются стальные стержни для ограничения сейсмических перемещений. 

Уменьшение продольных сейсмических смещений достигается за счет использования 

стальных стержней, которые также действуют при растяжении и сжатии. Обычные 

стальные стержни применяются в каналах после натяжения в пролетном строении моста в 



продольном направлении, без сцепления с бетоном настила моста. Усилия стальных 

жгутов передаются на правильно обозначенные опоры или на засыпку грунта. 

Ожидаемые результаты дисциплины: является применение теоретических 

знаний для решения практических задач, возникающих при проектировании тоннелей, 

сооружаемых в сейсмических районах. По окончании изучение дисциплины студенты 

должны  

знать: зная методы расчета сооружений, применять их при проектировании 

тоннелей; 

- проводить расчеты на прочность, жесткость и устойчивость элементов тоннелей. 

уметь:   проектирования конструкций тоннельных обделок; 

- по проведению расчетов на прочность, жесткость и устойчивость тоннелей, 

сооружаемых в сейсмических районах. 

 

 

Организация, планирование и управление строительством железных дорог  - 4 

кредита 

Пререквизиты: Геодезия,  Строительные материалыI. 

Постреквизиты: Дипломная работа. 

Целью изучения курса является: является изложение основ современной 

рациональной организации железнодорожного строительства, методов текущего и 

оперативного планирования и управления железнодорожным строительством, вопросов 

моделирования и автоматизированного проектирования  организации строительства. 

Краткое содержание: В настоящее время доступны различные технологии для 

увеличения пропускной способности железных дорог, но со временем необходимо будет 

либо добавить новые пути к существующим маршрутам, либо построить новые 

маршруты, либо существующие маршруты будут модернизированы до более высокой 

классификации скоростей. Прогнозирование этих затрат является сложной задачей, 

поскольку ежегодно строится несколько железнодорожных миль, и есть различные 

факторы, влияющие на затраты. Тем не менее, можно рассчитать стоимость за милю учет 

права проезда , проектирования и строительства, материалов, связи и сигнализации, а 

также электрификации, где это применимо.   были сопоставлены с оценками, 

полученными из технико- экономических обоснований, и в результате большая часть 

затрат была воспроизведена с помощью методологии. 

Ожидаемые результаты дисциплины: Изучив дисциплину, студент должен: 

знать: современные методы организации, планирования и управления 

железнодорожным строительством расчета рациональной организации строительства, 

порядок составления календарных планов, принципов построения, взаимодействия и 

управления производственными коллективами, коренные задачи капитального 

строительства, и в частности транспортного строительства, совершенствования работы 

железнодорожного транспорта и обеспечения безопасности движения поездов; основные 

направления научно-технического прогресса в смежных отраслях; важнейшие 

технические требования, обеспечивающие высокое качество работ; основы выбора 

эффективных способов производства работ и современной техники в конкретных 

условиях строительства; требования, предъявляемое к организации труда рабочего, звена 

или бригады; требования техники безопасности и охраны окружающей среды при 

производстве строительно-монтажных работ. 

уметь: составлять проекты организации строительства  и проекты производства 

работ с учетом требований охраны окружающей среды и правильно руководить 

производством работ при строительстве железных дорог, программировать  и 

разрабатывать организационные модели, используя системный анализ, грамотно и 

критически читать техническую литературу и документацию, нормативную и справочную 

литературу, стандарты. 



Эксплуатация автомобильных дорог –4кредита 

Пререквизиты: Геодезия. 

Постреквизиты: Дипломная работа. 

Цель изучения курса: является формирование профессиональной подготовки 

студентов в области эксплуатации автомобильных дорог и организации движения на 

автомобильных дорогах. 

Краткое содержание:Эксплуатация автомобильных  дорог направленна  на изучение 

основ теории эксплуатации автомобильных дорог, охватывающее безопасное, в порядке  и 

комфортабельное условия движения автомобильного транспорта по общим пользования и 

по городским улицам. Транспортно-эксплуатационные качества покрытые и описаны  

теоретическими основными ремонтами и содержаниями дорог и городских улиц с учетом 

дорожных условий и транспорта. 

Ожидаемые результаты:  дисциплины: заключаются    в том, чтобы 

- дать студентам теоретические основы эксплуатации автомобильных дорог; 

- дать студентам знания и практические навыки по оценке транспортно -

эксплуатационного состояния дорог и назначению видов и объемов ремонтных работ; 

- ознакомить студентов с выбором технологии и организации работ по 

содержанию   и   ремонту   дорог,   а   также   с   мероприятиями   по   обеспечению 

безопасности и удобства движения, организации и управлению движением на 

эксплуатируемых дорогах. 

знать: назначения ремонтных работ дороги,проведение визуального осмотра и 

составление ведомость дефектов дороги, расчет экономический эффективность 

проведения ремонтных работ дороги и дорожных сооружений, содержания при 

эксплуатации дороги и дорожных сооружений;  

уметь:проводит визуальный осмотр участков дороги, составить ведомость дефектов 

дороги, рассчитать экономической эффективность проведения ремонтных работ дороги и 

дорожных сооружений, назначить ремонтных мероприятий дороги, организовать 

ремонтных работ, 

 

 

Организация, планирование и управление строительством мостов и тоннелей 

– 4 кредита 

Пререквизиты: Геодезия. 

Постреквизиты: Дипломная работа.  

Цель изучения курса:является изучение закономерностей функционирования 

сложных производственных систем в данной отрасли транспортного строительства и 

поиск на этой основе наиболее рациональных  методов оперирования указанными 

системами. 

Краткое описание дисциплины: : В дисциплине рассматриваются традиционно 

стальная конструкция чаще всего использовалась для очень длинных пролетов, однако в 

настоящее время бетонные арки также используются для больших мостов. Для больших 

однопролетных мостов наиболее распространены подвесные мосты, при этом высокая 

прочность стальных тросов на растяжение обеспечивает конструктивное решение, которое 

является очень экономичным по сравнению с другими вариантами опор. 

Ожидаемые результаты дисциплины  

- ознакомить студентов с массовыми конструкциями мостов и искусственных 

сооружении на дорогах; 

- дать основы расчета мостов; 

- ознакомить студентов с основными способами строительства мостов, тоннелей, 

труб. 



знать: основы эксплуатации дорог и организации движения; - организацию и 

технологию содержания и ремонта дорог; -организацию и обеспечение безопасности на 

дорогах 

уметь:определять интенсивность и состав движения по автомобильной дороге; 

- определять прочность дорожных одежд; - определять дефекты покрытия и 

дорожной одежды; - определять шероховатость покрытия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

 

Білім беру бағдарламасы 6В07313-Көлік құрылысы 

Дайындық бағыты: 6В073-Сәулет және құрылыс 

Академиялық дәрежесі: 6В07313 –Көлік құрылысы білім беру бағдарламасы 

бойынша техника және технология бакалавры 

(2021-2022 оқу жылына қабылдау үшін) 
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БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 



 

 

1 курс 

№ Циклы Коды және атауы Кредит

тер 

Семестр 

Академиялық дәрежесі: бакалавр техника және технология мамандығы бойынша 

6В07312– Көлік құрлыс 

1. ЖББП PОAK 1111 Құқық негіздері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мәдениет  

  

2. ЖББП ENPLVI 1111Экономика, кәсіпкерлік дағдылары, 

көшбасшылық және воспримчивости 
инновацияларды  

 

 5 

 

1 

3. ЖББП EBZh 1111Экология және тіршілік қауіпсіздігі    

 

 

 

Құқық негіздері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет – 5 кредит 

 Пререквизиттер: Қазақстан Тарихы, құқық Негіздері (мектеп курсы) 

 Постреквизиттер: Философия 

 Мақсаты:Бұл пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты 

және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады 

 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: Қалыптастыру экозащитного ойлау қабілеті 

мен төтенше жағдайлардың алдын алу, қазіргі жай-күйі, қоршаған ортаның, табиғи 

экожүйелер мен техносферы.  

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 

6В07313 – Көлік құрылысы оқу бағдарламасына 

1 БП IM I  2212 – Инженерлік механик I   

2 БП MK  2212- Материалдардың кедергісі  5 4 

3 БП EEN 2211 - Электротехника және электроника 

негіздері 

  

4 БП E  2211 - Электроника  5 4 

5 БП IJ 2215 - Инженерлік жүйелер   

6 
БП 

IJJ  2215- Гидравлика (инженерлік желілер мен 

жабдықтар)  

4 4 

7 БП HM II  2216 - Құрылыс материалдары II    

8 
БП 

JHMT  2216 - Жол-құрылыс материалдарының 

технологиясы    

4 4 

10 

БП 

HMJ  2218 - Құрылыс машиналары мен 

жабдықтары 

  

11 
БП 

JKKT 2218 - Жүк көтергіш және көлік 

техникасы   

4 4 

 

 

Инженерлік механика I - 5 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, Теориялық механика. 

Постреквизиттер:Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Курсты оқу мақсаты: теориялық механикадан теориялық білім беру және 

конструкция элементтерін беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа есептеу әдістерін 

үйрету. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Теориялық механика курсында кинематика бөлімі, 

нүктенің қозғалысын нақтылау, нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтау әдістері 

қарастырылады. Динамика бөлімінде динамика заңдары, нүкте қозғалысының 

дифференциалдық теңдеулері, сонымен қатар нүкте динамикасының жалпы теоремалары 

қарастырылады. Материалдар кедергісі курсы кернеу, қысу, бұралу, күрделі кедергі 

кезіндегі статикалық анықталмаған жүйелердің беріктігі мен қаттылығын есептеуді, 

сонымен қатар қарапайым жазық статикалық анықталатын жақтаулардағы 

диаграммаларды құруды қарастырады. 

Күтілетін нәтижелер:«Инженерлік механика I» пәнін оқу нәтижесінде студент 

міндетті  

Білу керек: айнымалы токтың сызықтық тізбектерін талдау және есептеу, сызықты 

емес элементтері бар электрлік тізбектерді талдау және есептеу. 

Білу: жартылай өткізгіш құрылғылардың сипаттамалары мен параметрлері 

 

 

Материалдардың кедергісі - 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Физика I, Теориялық механика. 

Постреквизиттер:Құрылыс технологиясы және ұйымдастыру. 

Курсты оқу мақсаты: көлік құрылысының құрылымдық элементтері мен 

құрылымдарын есептеу және жобалау және қолданыстағы көлік құралдарын 

реконструкциялау дағдылары бар бакалаврларды базалық даярлауды қамтамасыз ету, жүк 

көтергіштігі мен жүк көтергіштігін арттыруға ықпал ету. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:әртүрлі құрылыс құрылымдарында пайда болатын 

күштердің түрлері. Әртүрлі жүктеме жағдайлары үшін беріктікті есептеу әдістері. Іргелес 



қарсылық пен іргелес қарсылық күшін есептеу. Статистикалық анықталмаған жүйелерді 

есептеу әдістері. 

Күтілетін нәтижелер:объектілерді жобалау кезінде олардың құрылымдары мен 

әсер етуші күштердің сипатын ескере отырып, ұтымды есептеу әдістерін қолдану, 

құрылымдық элементтер мен құрылымдардың эксперименттік зерттеулерін жүзеге асыру, 

әртүрлі құрылымдардың конструкцияларын есептеуде анықтамалық-нормативтік 

құжаттаманы пайдалану мақсаттар. 

Білу керек :осы бағдарламаға енетін негізгі ұғымдар мен тақырыптарды, осы 

ұғымдардың тек өзара ғана емес, басқа пәндермен байланысын, өзара тәуелділігін және 

өзара байланысын; 

Білу:Және егжей-тегжейлі дәлелдеу желісін, оны қажетсіз бөлшектермен 

араластырмай, зерделенген материалды жан-жақты салаларда қолдану. 

 

 

Электротехника және электроника негіздері - 5 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, Физика I. 

Постреквизиттер: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс құрылымдары 

II. 

 Курсты оқу мақсаты тек терең теориялық дайындығы ғана емес, сонымен қатар 

табиғаттың электрлік және магниттік құбылыстары саласында қажетті практикалық 

дағдыларды меңгерген білікті инженерлерді дайындау болып табылады. 

 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:студенттердің электр өлшеу құралдарының, электр 

құрылғыларының жұмысы мен қасиеттерін оқуы; электр машиналарының, 

трансформаторлардың және басқа электр құрылғыларының құрылғылары, жұмысы және 

пайдалану мәселелері. Трансформаторлардың, қозғалтқыштардың және тұрақты және 

айнымалы ток генераторларының негізгі электр-механикалық сипаттамалары; есептеу 

әдістемесі, электр тізбектерінің және автоматика құрылғыларының негізгі параметрлері.  

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: Өлшеу қателерін және жүргізуді бағалаңыз 

электр өлшеу құралдарын тексеру, анықтамалық әдебиеттерді пайдалана отырып, 

электронды схемаларда жұмыс істеу үшін жартылай өткізгіш құрылғы мен интегралды 

схеманы таңдау. 

 

 

Электроника – 5 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I. 

Постреквизиттер:Рельстерді бұзбайтын сынау, темір жол жолдарын күтіп ұстау 

және жөндеу I. 

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:Жартылай өткізгіштердің электр өткізгіштігі. 

Жартылай өткізгішті диодтар. Биполярлы транзисторлар. Өрістік транзисторлар. 



Тиристорлар. Оптоэлектронды құрылғылар. Аналогтық сигналдарға арналған электронды 

күшейткіштер. Импульстік сигналдардың электрондық күшейткіштері. Аналогтық 

микросұлбалардың элементтік негіздері. Цифрлық интегралдық схемаларға негізделген 

элементтер. Электр сигналдарының генераторлары. Екінші реттік электрмен жабдықтау 

көздері. 

Күтілетін нәтижелер:Пәнді оқи отырып, білім алушы: 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:Көлік электротехникасы 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. 

 

 

 

 

Инженерлік жүйелер – 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Физика I, Құрылыс материалдары I. 

Постреквизиттер:Рельстерді бұзбайтын сынау, темір жол жолдарын күтіп ұстау 

және жөндеу I. 

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: материалдардың қасиеттері мен сипаттамаларын, олардың химиялық 

құрамын және пайдалану мүмкіндігін, жылу технологиясы қондырғылары мен 

агрегаттарын жобалау кезінде материал түрінің әсерін білу. 

Білу: Материалтанудағы негізгі бағыттарды, материалдардың қасиеттерін, жылу-

энергетикалық жабдықтарды жобалаудағы материалды таңдауды бағалау. 

 

 

 

 

 

Гидравлика - 4 кредит 



 

 

 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Құрылыс материалдары I. 

Постреквизиттер:Рельстерді бұзбайтын сынау, темір жол жолдарын күтіп ұстау 

және жөндеу I. 

Курстың мақсаты: темір жол көлігі объектілеріндегі сумен жабдықтау және су 

бұру жүйелерінің құрылғыларын және жұмысын зерттеу 

 Пәннің қысқаша сипаттамасы:ғимараттарды сынаудың мақсаты мен мазмұны, 

жобалау, сынақтарды орындау және нәтижелерді талдау. 

 Күтілетін нәтижелер:Студенттерді компьютерлік технологияны пайдалана 

отырып, сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің негізгі құрылымдарын өз бетінше 

есептеуге үйрету. 

Білу керек: металдар туралы жалпы мәліметтер, қорытпалар теориясы, темір-

көміртекті қорытпалардың, көміртекті болаттардың, легирленген болаттардың, арнайы 

мақсаттағы болаттар мен қорытпалардың күйінің диаграммасы, болат пен шойын, түсті 

металдарды термиялық және химиялық-термиялық өңдеудің технологиялық процестері 

металдар мен қорытпалар, металдардың коррозия теориясының негіздері, металлургиялық 

өндіріс негіздері ... 

Білу: пайдалану, жылу-технологиялық қондырғылар мен агрегаттарды жобалаудағы 

материал түрінің әсері, материалтанудағы негізгі бағыттар, материалдардың қасиеттері, 

жылу-энергетикалық жабдықтарды жобалау кезінде материалды таңдау. 

 

 

 

 

Құрылыс материалдары II - 4 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, Физика I, Құрылыс материалдары I. 

Постреквизиттер: Инженерлік механика II, рельстерді бұзбайтын сынау, I темір 

жолды күтіп ұстау және жөндеу. 

Курсты оқу мақсаты - құрылыс, композициялық материалдар мен бұйымдарды 

өндіру саласында объективті технологиялық білімді қалыптастыру. Құрылыс нормалары 

мен ережелерінің талаптарына және көлік қажеттіліктеріне сәйкес келетін заманауи 

материалдарды өндіруде жергілікті шикізат шикізатын, сондай-ақ тау-кен 

кәсіпорындарының қалдықтарын ұтымды пайдалану. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Материалдардың құрылымы және негізгі 

қасиеттері. Табиғи тас материалдары және тау жыныстарынан құрылыс материалдарын 

өндіруге арналған шикізат. Минералды шикізатты термиялық өңдеу арқылы алынатын 

материалдар. Керамикалық бұйымдар. Минералды балқымалар негізіндегі материалдар. 

Шыны және шыны бұйымдары. Металл материалдар. Бейорганикалық 

байланыстырғыштар, ауа байланыстырғыштар. Гидравликалық байланыстырғыштар. 

Бейорганикалық байланыстырғыштар негізіндегі құрылыс материалдары. Бетон. Ауыр 

және жеңіл бетон. Силикатты материалдар мен бұйымдар. Асбестцемент өнімдері. 

Ерітінділер және құрғақ құрылыс қоспалары. Органикалық шикізат негізіндегі құрылыс 

материалдары. Материалдар мен ағаштан жасалған бұйымдар. Полимерлі материалдар. 

Арнайы мақсаттағы құрылыс материалдары. Шатыр, гидрооқшаулағыш және тығыздағыш 

материалдар. Жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдар. Декорация 

материалдары. Композиттік материалдар. 

 Күтілетін нәтижелер: 

- құрылыс және композициялық материалдар мен бұйымдар саласындағы даму және 

ғылыми-техникалық прогрестің келешегі; 



- қажетті техникалық сипаттамалары бар оңтайлы құрылымдағы материалдарды алу 

принциптерін; 

- тау-кен металлургия өнеркәсібінің қайталама өнімдерін кешенді пайдалану; 

- заманауи құрылыс әдістерін, климаттық және басқа жағдайларды ескере отырып, 

көлік құрылысында материалдарды дұрыс пайдалану. 

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: маңызды құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндірудегі саланың 

жетекші орны туралы түсінік; мақсатына сәйкес құрылыс материалдары мен бұйымдарын 

өндіру кезінде экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, шикізатты ұтымды пайдалану, 

отын-энергетикалық және басқа да материалдық ресурстарды үнемдеу туралы. 

 

 

Жол-құрылыс материалдарының технологиясы – 4 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, Физика I, Құрылыс материалдары I. 

Постреквизиттер:Құрылыс машиналары мен жабдықтары. 

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 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 

 

 

Құрылыс машиналары мен жабдықтары - 4 кредит 

 Пререквизиттер:Жоғары математика I, Құрылыс материалдары I. 

Постреквизиттер:Инженерлік механика II, Геотехника II. 

Курсты оқу мақсаты: құрылыс машиналары мен жабдықтарының ассортиментін, 

олардың тағайындалуын және жұмыс істеу принципін, максималды тиімділікке қол 

жеткізу үшін белгіленген жұмыс жағдайында жұмыс режимдерін оңтайландыруды, 

қауіпсіздік талаптарын сақтауды және қоршаған ортаны сақтауды білетін мамандарды 

дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:машиналар мен жабдықтардың жалпы 

құрылымын, олардың параметрлерін, жұмыс процестерін, негізгі конструкциялық және 

пайдалану сипаттамаларын зерттеу. 

Күтілетін нәтижелер:машиналар мен жабдықтардың жалпы орналасуы, олардың 

параметрлері, жұмыс процестері, негізгі конструкциялық және пайдалану сипаттамалары. 

Білу керек: өзен ағынының қалыптасу заңдылықтары мен негізгі факторлары; 

қоректену түрлері мен өзендердің су және мұз режимінің фазалары; гидрологиялық 

бақылаулар мен зерттеу әдістерін; минералдар мен тау жыныстары; топырақтану негіздері; 

топырақ қасиеттері; топырақтардағы кернеулерді есептеу әдістері; конструкциялардың 

іргетасын және іргетасын нығайтудың негізгі жобалау принциптері мен әдістерін; 

іргетастардың түрлері мен құрылымдары; топырақтардың жұмысын және қасиеттерін 

жақсарту әдістерін; іргетастарды және іргетастарды нығайту әдістері.  

Білу:гидростатика, гидродинамика заңдарын қолдану; гидравликалық кедергіні 

есептеу; гидрогеологиялық құрылымның ерекшеліктеріне қарай тағам түрлері бойынша 



гидрографты бөлшектеу; ағынның негізгі сипаттамаларын есептеу; топырақтың 

қасиеттерін анықтау; беткейлердің тұрақтылығын бағалау және топырақ 

құрылымдарының іргетасының шөгулерін есептеу; типтерін таңдау және ғимараттар мен 

құрылыстардың іргетасының алдын ала өлшемдерін анықтау; топырақтың құрылымын 

сақтауды қамтамасыз ете отырып, іргетастарды және іргетастарды салу және қайта құру 

әдістерін таңдауды жүзеге асыру. 

 

 

Жүк көтергіш және көлік техникасы - 4 кредит 

 Пререквизиттер:Жоғары математика I, Физика I, Құрылыс материалдары I. 

Постреквизиттер:Инженерлік механика II. 

Курсты оқу мақсаты: құрылыс машиналары мен жабдықтарының ассортиментін, 

олардың тағайындалуын және жұмыс істеу принципін, максималды тиімділікке қол 

жеткізу үшін белгіленген жұмыс жағдайында жұмыс режимдерін оңтайландыруды, 

қауіпсіздік талаптарын сақтауды және қоршаған ортаны сақтауды білетін мамандарды 

дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Көлік құрылысындағы технологиялық процестерді 

механикаландырудағы және автоматтандырудағы құрылыс машиналарының рөлі. 

Құрылыс машиналарын дамыту, Құрылысты механикаландыру және автоматтандыру. 

Құрылыс машиналарының заманауи техникалық деңгейінің сипаттамасы, Құрылысты 

механикаландыру және автоматтандыру және одан әрі даму бағыттары. 

Күтілетін нәтижелер:машиналар мен жабдықтардың жалпы орналасуы, олардың 

параметрлері, жұмыс процестері, негізгі конструкциялық және пайдалану сипаттамалары. 

Білу керек: метрологиялық қызметтердің құрылымы мен функцияларын; өндірісті 

метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық базасы; - өлшемдердің біркелкілігі мен 

дәлдігін қамтамасыз ету әдістерін; - метрологиялық дайындау және салыстырып тексеру 

жұмыстарын орындау, олардың нәтижелерін өңдеу және тіркеу ережелерін; 

Білу:өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдау; - өлшеу-бақылау 

құралдарын метрологиялық жарамды күйде ұстауға; - өлшем құралдарын тексеру әдістерін 

әзірлеу; - өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлау және орындау; - өлшеу 

нәтижелерін өңдеу;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 курс 

№ Цикл Код және атау Кредит Семестр 

Ғылыми дәрежесі: Техника және технология бакалавры 

6В07313 – Көлік құрылысы оқу бағдарламасына 

1 БП IM II  2213 - Инженерлік механика II      

2 БП HM  2213 - Құрылыс механикасы 4 4 

3 

БП 

QMSSS  2214 -Құрылыстағы метрология, 

стандарттау және сертификаттау      

  

2 БП MSSB  2214 -Метрология, стандарттау және 

сапаны басқару 

3 6 

3 БП HK II  3219- Құрылыс конструкциялары   II      

4 БП TC  3219 - Темірбетон конструкциялары  4 5 

7 
БП 

IGTM  3220 - Инженерлік геология, топырақ 

механикасы 

  

8 БП Geo I  3220- ГеотехникаI 5 5 

9 БП NI 3221- Негіздер мен   іргетаптар 5 6 

10 БП Geo II  3221- Геотехника II   

11 

БП 

TJTPE  3310 - Темір жолдарын техникалық 

пайдалану ережелері        

  

12 БП AJSJKSB  3310 - Автомобиль жолдарын салу 

және жөндеу кезінде сапаны бақылау 

5 5 

13 БП TJ  3310 -Темір жол   

14 БП TJI  3222 -Темір жолдарды іздеу    

15 БП AJI  3222 - Автокөлік жолдарын іздену            5 5 

16 

БП 

KUQI  3222 -Көпір өткелдері мен тоннель 

қиылыстарын іздену    

  

17 
БП 

TJEJ  3223- ЭЕМ-дегі т.ж. жолдарын есептеу 

және жобалау    

  

18 БП AJCPQ  3223-Автомобиль жолдарының 

көліктік-пайдалану қасиеттері 

5 5 

19 БП KHE 3223- ЭЕМ-де көпір құрылыстарын 

есептеу 

  

20 

БП 

TJJK I  3223 -Теміржол желісін жөндеу және 

күту I     

  

21 БП KHS 3223 - Көлік құрылыстарының сәулеті 5 7 

22 БП Тоn I 3309-Туннельдер I   

23 ПП TJ I  3225 - Темір жол  I     

24 
ПП 

AJQTY 3225- I Автомобиль жолы құрылысының 

технологиясы және ұйымдастыру 

3 5 

25 ПП CQ I  3225-Көпір мен құбырлар I   

26 
ПП 

TQN  3304 - Теміржол құрылысының 

технологиясы 

  

27 
ПП 

JJEZA  3304 - Жол жабының есептеудің 

заманауи әдістері 

4 6 

28 
ПП 

KTQT  3304 -Көпірлер мен тоннельдер 

құрылысының  технологиясы        

  

29 ПП TJ II  3309 - Темір жол  II       

30 
ПП 

AJQTU II  3309-II Автомобиль жолы 

құрылысының технологиясы және ұйымдастыру 

5 6 

31 ПП KQ II  3309- Көпірлер мен құбырлар II   

 



 

Инженерлік механика II - 4 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I 

Постреквизиттер:Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс 

құрылымдары II. 

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:Бұл курс конструкциялардың элементтерін есептеу 

теориясының жалпы теориялық аспектілерін ұсынады, әртүрлі конструкцияларды 

беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа есептеу әдістеріне дағдыландырады, 

конструкциялардың жобалық схемаларымен таныстырады, оларды дұрыс құрастырады; 

статикалық және динамикалық әсерлер кезінде құрылымдарды есептеудің негізгі әмбебап 

аналитикалық әдістерін меңгеруге мүмкіндік береді. 

Күтілетін нәтижелер:Курсты аяқтағаннан кейін студенттер: 

Білу керек: графикалық және аналитикалық әдістермен нәтижелік күштер жүйесін 

анықтау; қосылыстардың реакциясын анықтау; ассортимент бойынша прокат 

профильдерінің геометриялық сипаттамаларын анықтау; ағашты созу кезіндегі бойлық 

күштер мен кернеулердің диаграммаларын салу; әртүрлі жүктеме түрлері үшін бір аралық 

арқалықтардың көлденең күштері мен иілу моменттерін анықтау; жеке құрылымдық 

элементтердің беріктігін, қаттылығын және орнықтылығын есептеу. 

Білу: құрылыс конструкцияларының негізгі элементтерінің беріктігі мен 

қаттылығын есептеудің аналитикалық және конструкторлық әдістері теориялық 

механиканың негізгі ережелері және материалдардың беріктігі. 

 

 

Құрылыс механикасы – 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I. 

Постреквизиттер:Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс құрылымдары 

II. 

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:Күш. Тепе-теңдік шарттары. Байланыстар және 

реакциялар. Геометриялық сипаттамалар. Құрылыс материалдарының төзімділігінің 

гипотезалары. Статистикалық анықталған жүйелердегі созылу және қысу. Созылу және 

қысу кезіндегі керілу және орын ауыстыру. Иілу. Тұрақтылық. 

Күтілетін нәтижелер:Курсты аяқтағаннан кейін студенттер міндетті түрде 

Білу керек: есептеу схемаларын құрастыру; құрылымдық элементтерді есептеудің 

негізгі әдістерін қолдану; құрылымдардың жұмысына толық талдау жүргізу.  

Білу: статикалық анықталатын жүйелерді есептеу әдістері; 

- статикалық анықталмаған жүйелерді есептеу әдістері. 

 

 

Құрылыстағы метрология, стандарттау және сертификаттау  – 3 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, Физика I. 

Постреквизиттер:Рельстерді бұзбайтын сынау, темір жол жолдарын күтіп ұстау 

және жөндеу I. 

Курсты оқу мақсаты.Студенттерді құрылыстағы метрология, стандарттау және 

сертификаттау негіздерімен таныстыру. Студенттерді өз бетінше техникалық сауатты 

жобалау жұмыстарына дайындау, жылу-энергетикалық параметрлерді өлшеу 



құралдарымен және әдістерімен таныстыру, сонымен қатар жылу жабдықтарының 

жұмысын бақылауды жетілдіру және энергияның барлық түрлерін есепке алудың дәлдігін 

арттыру бойынша білімдерін қалыптастыру. стандарттау және сапасын жақсарту негізінде 

өнім өндіру, бөлу және тұтыну процесінде. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:метрология, стандарттау және сапа менеджменті, 

сондай-ақ өндірістік қызметте өнім сапасы мен стандарттау саласындағы нормативтік-

техникалық құжаттама, метрологияны қолдану саласында студенттердің іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Күтілетін нәтижелер:Метрологияның теориялық негіздерімен, метрологиялық 

қамтамасыз етудің нормативтік-құқықтық негіздерімен танысу; ықтималдықтар 

теориясының және математикалық статистиканың элементтерін оқу; қателер теориясының 

элементтерін оқу, өлшеу нәтижелерін өңдеу, олардың дәлдігі мен сенімділігін бағалау 

дағдыларын алу; 

Білу керек:метрологиялық қызметтердің құрылымы мен функцияларын; өндірісті 

метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық базасы; - өлшемдердің біркелкілігі мен 

дәлдігін қамтамасыз ету әдістерін; - метрологиялық дайындау және салыстырып тексеру 

жұмыстарын орындау, олардың нәтижелерін өңдеу және тіркеу ережелерін; студент 

 Білу: өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдау; - өлшеу-бақылау 

құралдарын метрологиялық жарамды күйде ұстауға; - өлшем құралдарын тексеру 

әдістерін әзірлеу; - өлшеу, сынау және бақылау процестерін жоспарлау және орындау; - 

өлшеу нәтижелерін өңдеу; 

 

 

Метрология, стандарттау және сапаны басқару - 3 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Физика I. 

Постреквизиттер:Рельстерді бұзбайтын бақылау, техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу, темір жол I. 

Курсты оқу мақсаты. Студенттерді метрология, стандарттау және сапа 

менеджменті негіздерімен таныстыру, студенттерді өз бетінше техникалық сауатты 

жобалау жұмыстарына дайындау, жылу-энергетикалық параметрлерді өлшеу 

құралдарымен және әдістерімен таныстыру, сонымен қатар электр энергиясының 

көрсеткіштерін бақылауды жетілдіру бойынша білімдерін қалыптастыру. 

жылутехникалық жабдықтарды пайдалану және стандарттау және өнім сапасын арттыру 

негізінде өндіру, бөлу және тұтыну процесінде энергияның барлық түрлерін есепке 

алудың дәлдігін арттыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:метрология, стандарттау және сапа менеджменті, 

сондай-ақ өндірістік қызметте өнім сапасы мен стандарттау саласындағы нормативтік-

техникалық құжаттама, метрологияны қолдану саласында студенттердің іскерліктері мен 

дағдыларын қалыптастыру. 

Күтілетін нәтижелер:Метрологияның теориялық негіздерімен, метрологиялық 

қамтамасыз етудің нормативтік-құқықтық негіздерімен танысу; ықтималдықтар теориясының 

және математикалық статистиканың элементтерін оқу; қателер теориясының элементтерін 

оқу, өлшеу нәтижелерін өңдеу, олардың дәлдігі мен сенімділігін бағалау дағдыларын алу; 

Білу керек: стандарттау, сертификаттау және метрология саласындағы маманға 

болашақта жетілдіруге, халықаралық, аймақтық және ұлттық деңгейде өз бетінше техникалық 

шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін білімнің минимумы; 

Білу: өлшеу дәлдігін оңтайлы талдау үшін есептеу әдістерін анық және бір 

мағыналы жүзеге асыру мүмкіндігі; 

 

 

Құрылыс конструкциялары   II - 4 кредит 

 Пререквизиттер:Жоғары математика I,Құрылыс конструкциялары I. 



 Постреквизиттер:Негіздер мен   іргетаптар, Геотехника II. 

Пәнді оқу мақсаты: өнеркәсіптік ғимараттың темірбетон және металл 

конструкцияларын есептеу және жобалау бойынша теориялық білім мен практикалық 

дағдыларды алу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Пәннің бағдарламасында дәріс, практикалық, 

зертханалық сабақтар, студенттердің өзіндік жұмыстары, сонымен қатар курстық жобаны 

орындау қарастырылған.Әртүрлі материалдардан жасалған құрылыс конструкцияларының 

ерекшеліктері, материалдардың физикалық-механикалық қасиеттері, жобалау әдістері 

және шекті күйлер бойынша жүк көтергіш құрылымдарды есептеу қарастырылады. 

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: материалдардың негізгі физикалық-механикалық қасиеттерін; 

- шекті күйлердегі құрылыс конструкцияларын есептеу әдістемесінің негізгі 

ережелері. 

Білу: құрылымдық элементтердің кернеулік күйінің түрін анықтау; 

- ең үнемді конструктивті шешімді таңдау; 

- негізгі тірек элементтерінің есептеулері мен конструкциясын орындау; 

- нормативтік, нұсқаулық және техникалық әдебиеттерді сауатты пайдалану. 

 

 

Темірбетон конструкциялары – 4 кредит 

 Пререквизиттер:Жоғары математика I, Құрылыс материалдары II, Құрылыс 

конструкциялары I. 

 Постреквизиттер:Негіздер мен   іргетаптар, Геотехника II. 

Зерттеудің мақсаты: студенттерге құрылыстағы бұйымдар мен конструкцияларды 

стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша жұмыстарды сапалы жүргізуге 

мүмкіндік беретін бетон және темірбетон конструкцияларының технологиясының 

негіздерін үйрету. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Сығылған темірбетон элементтері. Дизайн 

ерекшеліктері. Эксцентрлі сығылған элементтердің беріктігін есептеу. Созылған 

темірбетон элементтері. Беріктікті есептеу. Темірбетон элементтерінің жарықшақтарға 

төзімділігі. Жарықтардың пайда болуына, ашылуына есептер. Жылжуларды есептеу. 

Күтілетін нәтижелер:бетонның құрамын есептеу, соңғы технологиялық 

шешімдерге аналитикалық бағалау жүргізу дағдыларын меңгеру; бетон және бұйымдарды 

өндіру технологиясы бойынша негізгі анықтамалық және нормативтік құжаттармен 

жұмыс істеу. 

Білу керек : құрылыс конструкциялары материалдарының физикалық-

механикалық қасиеттерін; ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларын жобалау 



нормаларының талаптары; ғимараттар мен құрылыстардың құрылымдары мен 

құрылымдық жүйелері; темірбетон конструкцияларын есептеу мен жобалауға қойылатын 

заманауи талаптар. 

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; нормативтік, анықтамалық және арнайы әдебиеттерді (ТКП, СТБ, 

СНБ, ТК, ГОСТ және т.б.) пайдалану; жұмыс сызбаларын оқу. 

 

 

Инженерлік геология, топырақ механикасы - 5 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, Құрылыс материалдары II. 

Постреквизиттер:Негіздер мен   іргетаптар. 

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 құрылыс негіздері бойынша 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 :өзен ағынының қалыптасу заңдылықтары мен негізгі факторлары; 

қоректену түрлері мен өзендердің су және мұз режимінің фазалары; гидрологиялық 

бақылаулар мен зерттеу әдістерін; минералдар мен тау жыныстары; топырақтану 

негіздері; топырақ қасиеттері; топырақтардағы кернеулерді есептеу әдістері; 

конструкциялардың іргетасын және іргетасын нығайтудың негізгі жобалау принциптері 

мен әдістерін; іргетастардың түрлері мен құрылымдары; топырақтардың жұмысын және 

қасиеттерін жақсарту әдістерін; іргетастарды және іргетастарды нығайту әдістері.    

Білу:гидростатика, гидродинамика заңдарын қолдану; гидравликалық кедергіні 

есептеу; гидрогеологиялық құрылымның ерекшеліктеріне қарай тағам түрлері бойынша 

гидрографты бөлшектеу; ағынның негізгі сипаттамаларын есептеу; топырақтың 

қасиеттерін анықтау; беткейлердің тұрақтылығын бағалау және топырақ 

құрылымдарының іргетасының шөгулерін есептеу; типтерін таңдау және ғимараттар мен 

құрылыстардың іргетасының алдын ала өлшемдерін анықтау; топырақтың құрылымын 

сақтауды қамтамасыз ете отырып, іргетастарды және іргетастарды салу және қайта құру 

әдістерін таңдауды жүзеге асыру. өлшеу дәлдігін талдау; 

 



 

Геотехника I - 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Құрылыс материалдары II 

Постреквизиттер:Негіздер мен   іргетаптар. 

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 білімдерді құрылыста топырақ механикасы 

мен іргетас құрылысының практикалық мәселелерін шешу үшін қолдану. Пәнді білу 

құрылыстар мен құрылыстарды жобалау, инженерлік-геологиялық іздестіру, құрылғы мен 

пайдалану кезінде жіберілген әртүрлі қателіктер салдарынан құрылыстардың апаттарын 

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. 

 Күтілетін нәтижелер:студенттердің алған білімдерін көлік құрылысында 

инженерлік геология, топырақ механикасы және құрылымның негіздері бойынша 

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 : іргетастардың шөгуін анықтау әдістері; 

- іргетастар мен іргетастарды, жер асты және жер құрылыстарын жобалаудың негізгі 

принциптерін;  

- таяз және терең төсеу, қадалық іргетастар, оның ішінде ерекше жағдайларда 

іргетастарды және іргетастарды жобалаудың реттілігі мен орналастыру әдістерін; 

- табиғи тайыз және терең іргетастардың түрлері мен конструкцияларын;  

- негіздердің құрылыс қасиеттерін жақсарту әдістері. 

Білу: топырақ массивтерінің кернеулі-деформациялық күйін, көтергіштігі мен 

орнықтылығын және олардың қоршауларға қысымын анықтау үшін топырақ 

механикасының типтік есептерін шешу; 

- көлік құралдарын салу және пайдалану кезінде геологиялық ортада болып жатқан 

процестерді болжау және бағалау; 

- ғимараттар мен құрылыстардың іргетастарының түрлерін таңдау және өлшемдерін, 

сондай-ақ оларды салу, реконструкциялау және нығайту әдістерін, оның ішінде ерекше 

жағдайларда және іргетастардың құрылыс қасиеттерін түрлендіру кезінде анықтау. 

 

 

Негіздер мен   іргетаптар - 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Геодезия, Инженерлік механика 

I,Құрылыс материалдары, Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Темір жол жолы, Жол құрылысының технологиясы және 

ұйымдастырылуы 

Курсты оқу мақсатыкөне заманнан бүгінгі күнге дейінгі ұлттық тарихтың негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білімді қалыптастыру; қазақ халқының 

мемлекеттілігінің этногенезін, қалыптасуы мен дамуын оның тарихи сабақтастығы мен 

сабақтастығында зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Бұл білімдерді құрылыста топырақ механикасы мен 

іргетас құрылысының практикалық мәселелерін шешу үшін қолдану. Пәнді білу 

құрылыстар мен құрылыстарды жобалау, инженерлік-геологиялық іздестіру, құрылғы мен 



пайдалану кезінде жіберілген әртүрлі қателіктер салдарынан құрылыстардың апаттарын 

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. 

Күтілетін нәтижелер:құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық және 

гидрогеологиялық жағдайын дұрыс бағалау; 

- жүктердің әсерінен топырақтардың әрекетін болжау; 

- топырақ негіздерінің құрылыс сапасын жақсарту; 

- олардың сенімділігін, беріктігін және тиімділігін қамтамасыз ететін іргетастардың, 

жер үсті және жерасты құрылыстарының негізгі өлшемдерін белгілеу;  

- іргетас топырақтарының табиғи құрылымын бұзбай іргетастарды және жерасты 

құрылыстарын салу әдістерін таңдау. 

Білу керек: дамуды инженерлік болжау әдістемесі мен әдістері, ықтималдық және 

статистикалық есептеулердегі ұқсастық және модельдеу теориясының принциптері, 

болжамдық шешімдерді тексеру әдістері және ғылыми даму мәселелерін болжау, 

патенттік ақпаратты өңдеу әдістері. 

Білу:даму тенденцияларын ашу; технологияның дамуына әсер ететін нақты 

факторларды белгілеу; жол құрылысы және көліктік машина жасау саласындағы 

зерттеулердің перспективалық бағыттарын белгілеу; болжанған ғылыми-техникалық 

дамудың заңдылықтары мен ерекшеліктерін анықтау; дамудың мүмкін және оңтайлы 

нұсқаларын және осы процестерге әсер ету жолдарын анықтау. 

 

 

Геотехника II - 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Геодезия, Инженерлік механика I,Құрылыс 

материалдары, Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Темір жол жолы, Жол құрылысының технологиясы және 

ұйымдастырылуы. 

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 білімдерді құрылыста топырақ механикасы мен 

іргетас құрылысының практикалық мәселелерін шешу үшін қолдану. Пәнді білу 

құрылыстар мен құрылыстарды жобалау, инженерлік-геологиялық іздестіру, құрылғы мен 

пайдалану кезінде жіберілген әртүрлі қателіктер салдарынан құрылыстардың апаттарын 

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. 

 Күтілетін нәтижелер:студенттердің көлік құрылысында инженерлік геология, 

топырақ механикасы және іргетас құрылымы саласындағы теориялық және практикалық 

мәселелерді шешу үшін алған білімдерін 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:өзен ағынының қалыптасу заңдылықтары мен негізгі факторларын; 

қоректену түрлері мен өзендердің су және мұз режимінің фазалары; гидрологиялық 

бақылаулар мен зерттеу әдістерін; минералдар мен тау жыныстары; топырақтану 



негіздері; топырақ қасиеттері; топырақтардағы кернеулерді есептеу әдістері; 

конструкциялардың негізін және негіздерін нығайтудың негізгі жобалау принциптері мен 

әдістерін; іргетастардың түрлері мен құрылымдары; топырақтардың жұмысын және 

қасиеттерін жақсарту әдістерін; іргетастарды және іргетастарды нығайту әдістері. 

Білу:топырақтың қасиеттерін анықтау; беткейлердің тұрақтылығын бағалау және 

топырақ құрылымдарының іргетасының шөгулерін есептеу; типтерін таңдау және 

ғимараттар мен құрылыстардың іргетасының алдын ала өлшемдерін анықтау; топырақтың 

құрылымын сақтауды қамтамасыз ете отырып, іргетастарды және іргетастарды салу және 

қайта құру әдістерін таңдауды жүзеге асыру. 

 

 

Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелері - 5 кредит  

Пререквизиттер:Геодезия, Инженерлік механика I,Құрылыс материалдары I, 

Инженерлік геология, Топырақ механикасы. 

Постреквизиттер: Темір жол құрылысын жоспарлау мен басқаруды ұйымдастыру... 

Курсты оқу мақсаты:Пәнді оқытудың негізгі мақсаты – темір жолдар мен 

теміржолшыларды пайдаланудың негізгі жағдайы мен тәртібін, негізгі өлшемдерін, аса 

маңызды құрылымдарды, құрылғыларды және жылжымалы құрамға қызмет көрсету 

нормаларын және оларға қойылатын талаптарды, жүйені білу. пойыздар қозғалысын 

ұйымдастыру және сигнал беру принциптері үшін.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Жоспарлау арқылы темір жолдарды техникалық 

пайдалану ережелерінің үш классикалық деңгейі енгізілген, яғни стратегиялық, 

тактикалық және операциялық, одан кейін теміржол қозғалысын пайдаланудың 

шешімдерін қолдау жүйелері. Сонымен қатар, бұл құжатта пойыздарды пайдалану 

нысандары, теміржол қозғалысын басқару және поездарды диспетчерлеу мәселелері, 

теміржол вокзалдарының техникалық схемалары мен терминалдардың жұмысы, сондай-ақ 

кестені әзірлеу қарастырылған. Сондай-ақ теміржол жүйелері мен желілерінің мінез-

құлқын талдау және бағалау үшін аналитикалық әдістердің, модельдеу әдістерінің және 

нақты компьютерлік пакеттердің сипаттамасы берілген.  

Күтілетін нәтижелер: 
- темір жол көлігінің анық, жақсы үйлестірілген және ақаусыз жұмысын қамтамасыз 

ету үшін алған білімдерін қолдану; практикалық дағдыларды меңгеру: 

- жол, локомотив, вагон құрылыстарының құрылғылары мен құрылымдарына, 

сондай-ақ сигнализацияға, орталықтандыруға, блоктауға, ақпараттандыруға және 

байланыс құралдарына қойылатын талаптарға сәйкес;  

-құзыретті болуы: - темір жолдарды, станциялар мен тораптарды салу мен қайта 

құрудың бүкіл жүйесі 

Білу керек:- автомобиль көлігіндегі жол құрылысын басқарудың ұйымдық 

құрылымы;  

-жол құрылысы кәсіпорындарының классификациясы мен функционалдық мақсаты; 

-жол құрылыс жұмыстарының классификациясы; жол-құрылыс жұмыстарының 

жекелеген түрлерінің технологиялары; 

- автомобиль жолдары мен аэродромдарды жөндеу технологиялары. 

Білу:- жол-құрылыс жұмыстарының жекелеген түрлеріне және автомобиль жолдары 

мен аэродромдарды жөндеуге арналған технологиялық процестерді құрастыру; 

 

 

 

 

 

 



- автомобиль жолдары мен аэродромдарды ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу 

бойынша алған теориялық білімдерін өндірісте қолдану. 

 

Автомобиль жолдарын салу және жөндеу кезінде сапаны бақылау - 5 кредит 

Пререквизиттер:Геодезия, Инженерлік механика I,Құрылыс материалдары I, 

Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Қозғалыс қауіпсіздігінің жол жағдайлары, Автомобиль жолдарын 

пайдалану, Дипломдық жұмыс.  

Курсты оқу мақсаты:бұл іс-шаралардың негізгі мақсаты жол жамылғысының 

қазіргі және жасырын зақымдануын анықтау және заңнамада белгіленген талаптарды 

орындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Жол құрылысының жетілдірілген және біркелкі 

стандарттарын алудың міндетті шарты құрылыс материалдары мен бұйымдарының 

сапасын бақылау болып табылады. Сапаны бақылау кез келген өндірістік процестің 

ажырамас бөлігі болып табылады және жол құрылымдары да ерекшелік емес. Соңғы 

кездері трафиктің айтарлықтай өсуіне байланысты осы спецификациялардың сапасын 

бақылау қажеттілігі айтарлықтай өсті. 

Күтілетін нәтижелер:автомобиль жолдарын салу мен жөндеуде сапаны бақылау 

саласындағы теориялық және практикалық мәселелерді шешу үшін студенттердің алған 

білімдерін қолдану. Олар жобаның ережелер мен қауіпсіздік ережелеріне сәйкестігін 

тексеруі керек. Бұл ретте жол төсемінің үлгілері мен материалдарын зертханалық 

тексеруден өткізу міндетті болып табылады. 

Білу:- Автомобиль жолдарын бақылау және диагностикалау бойынша жұмыстарды 

ұйымдастыру және сапалы орындау. 

- Жолдардың негізгі параметрлерін орнату бойынша сынақтар жүргізу. 

- жолдардың пайдалану жағдайына жалпы баға беру 

Білу керек:- жол төсемінің қабаттарының қалыңдығын өлшеу; 

-кенеп іргетастарының тығыздығын анықтау (қиыршық тас, құм, тас жоңқалары); 

-жүйенің құрамдас бөліктерінің геометриялық көрсеткіштерін, беріктігі мен сапасын 

тексеру. 

 

Теміржол жол – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Геодезия, Инженерлік механика 

I,Құрылыс материалдары, Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Темір жолдарды техникалық пайдалану ережелері, темір 

жолдарды жобалау. 

Курсты оқу мақсаты:темір жол көлігі саласында кәсіби қызмет дағдылары бар 

мамандарды даярлау болып табылады. «Темір жол жолы» пәні күрделі, құрылыс және жол 

құрылыстарының технологиялық және ұйымдастыру ерекшеліктерімен үйлестіруді қажет 

ететін жобалау, есептеу, теориялық және техникалық және экономикалық білімдер мен 

шешімдерді қамтиды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Қазіргі уақытта теміржолды тексеру және бақылау 

қолмен жүзеге асырылады, бұл көп уақытты қажет етеді және адам қателігінің жоғары 

ықтималдығына байланысты дәл емес. Сонымен қатар, теміржол жолдарын қолмен 

тексеру және бақылау іс жүзінде мүмкін емес, өйткені олар мыңдаған мильді басып өтеді. 

Бұған жол бермеу үшін біз сенсорлардың тіркесімін қолдана отырып, теміржол жолдарын 

үздіксіз бақылауға арналған жүйенің прототипін ұсынамыз. Бұл сенсорлар деректерді 

жинайды және есептеу талдауын қолдана отырып, теміржол жолдарындағы ақауларды 

анықтайды. Жиналған деректер рельстердегі жарықтарды табуға және апаттық 

жағдайларды болдырмауға көмектеседі. 

Күтілетін нәтижелер:Қазіргі уақытта теміржол жолын тексеру және бақылау 

қолмен жүргізіледі, бұл уақытты қажет етеді және адам қателігінің жоғары 



ықтималдығына байланысты дәл емес. Оның үстіне темір жолды қолмен тексеру және 

басқару мүмкін емес, өйткені олар мыңдаған шақырымды басып өтеді. Бұған жол бермеу 

үшін біз сенсорлардың комбинациясын пайдалана отырып, теміржол жолдарын үздіксіз 

бақылауға арналған жүйенің прототипін ұсынамыз. Бұл сенсорлар деректерді жинайды 

және есептеу талдауын қолдана отырып, теміржол жолдарындағы мәселелерді анықтайды. 

Жиналған деректер жолдардағы жарықтарды табуға және апатты оқиғаларды 

болдырмауға көмектеседі. 

Білу керек: құрылыстар мен жол объектілеріне қатысты инженерлік шешімдерді 

қабылдау, конструкцияларды есептеу және жобалау, әртүрлі жылжымалы құрамның 

айналымы үшін жолдардың қосылыстары мен қиылыстарының геометриялық және 

техникалық параметрлерін таңдау және негіздеу, инженерлік-геологиялық жағдайларды 

талдау, нұсқаларды әзірлеу және техникалық-экономикалық негіздеуді орындау 

принциптері оқиды. 

Білу: алған білімдеріне сүйене отырып, өз бетінше шешім қабылдауды шебер 

орындау.  

 

 

Темір жолдарды іздеу - 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Геодезия, Инженерлік механика 

I,Құрылыс материалдары, Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Темір жол, Темір жолды жобалау. 

 Курсты оқу мақсаты: бакалавриаттың әдістемесін, жобалау технологиясын және 

жаңа темір жолдарды бағыттау процесінде шешім қабылдау процедураларын оқыту 

кезеңдерінде студенттердің меңгеру қабілеттерін дамыта отырып, практикалық жобалау 

дағдыларын меңгерген кең профильді мамандарды даярлау болып табылады. . 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Желінің негізгі техникалық параметрлерін таңдай 

отырып, темір жолдарды трассалау қарастырылады, үшінші модуль көпір өткелдерін, 

шағын су өткізгіштерді түсіруді зерттейді, төртінші модуль салыстыру нәтижелері 

бойынша жобалаудың негізгі нұсқасын таңдауды қарастырады. техникалық көрсеткіштер.  

Күтілетін нәтижелер:Студент міндетті  

Білу керек: жобалық параметрлерді таңдау, темір жол трассасының бағыты мен 

жобасын, бөлек пункттерді орналастыру, шағын су өткізгіштер мен үлкен көпірлердің 

түрлері мен саңылауларын таңдау сұрақтары; 

Білу: темiр жолдарды түсiруге, трассалауға және жобалауға байланысты мәселелердi 

қою және шешу, әр түрлi масштабтағы және контурлардың көлденең қималары бойынша 

карталарда қадағалай білу, ары қарай салудың ұтымды негізделген нұсқаларын таңдай 

білу, камералық трассаның әдістерін меңгеру. ірі су өткізгіштердің қиылысуын 

негіздеумен нұсқалардың. 

 

 

Автомобиль жолдарын іздеу – 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Геодезия, Инженерлік механика 

I,Құрылыс материалдары, Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Жол құрылысының технологиясы мен ұйымдастырылуы,Жолды 

жобалау. 

Курсты оқу мақсаты: студентте жол іздеу мәселелеріне кешенді көзқарасты 

қалыптастыру, оны жол іздеудің практикалық мәселелерін шешуде оны оқшауланған 

объект ретінде емес, аймақтық байланыспен байланыстыра отырып, сабақтас пәндер 

бойынша білімдерін пайдалану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. экономикасы, 

табиғи ортасы, мемлекет дамуының әлеуметтік-мәдени аспектілері. Болашақ жол 

маманының инженерлік ой-өрісін кеңейтуге жан-жақты ықпал ету қажет. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы:Қозғалыстың перспективалық қарқындылығын 

есептеу және жолды іздестірудің техникалық нормативтерін негіздеу, жоспардағы, 

бойлық және көлденең бейіндегі трассаны жобалау мысалдары. 

Күтілетін нәтижелер:Пәнді оқудың мақсаттары: 

- жолдың және жол құрылыстарының  құрылымдық элементтері туралы негізгі 

мәліметтерді беру; 

- студенттерді автомобильдердің жолда жүру заңдылықтарымен және автомобиль 

жолдарының элементтеріне қойылатын талаптармен таныстыру; 

- жолдарды, жол төсемдерін, жол төсемдерін жобалау негіздерін беру; 

- көпірлер мен шағын су өткізгіштерді жобалау негіздерін беру.  

Білу керек:Жолдар мен аэродромдарды түсіру мен жобалаудың негізгі ережелері. 

Автомобиль жолдары мен аэродромдардың жоспары мен бойлық профилі. Жақсы 

жағдайда жолды бақылау және өңдеу; агрегаттарды, тораптарды, бөлшектерді жобалау 

тәсілдері; технологиялық жабдықтарға арналған гидравликалық, пневматикалық, 

механикалық, электрлік, электронды қондырғыларды жобалау және пайдалану негіздері.  

Білу:Бөлек нүктелерді орналастыру. Жасанды құрылымдарды орналастыру. 

Маршрут нұсқаларының техникалық-экономикалық негіздемесін салыстыру. Автомобиль 

жолдары мен аэродромдарды жобалаудың негізгі параметрлерін таңдау. Автомобиль 

жолдары мен аэродромдарды салу технологиясының негізгі ережелері, машиналар мен 

олардың тораптарының техникалық жағдайының параметрлері; 

 

 

Көпір өткелдері мен тоннель қиылыстарын іздену   - 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Геодезия, Инженерлік механика 

I,Құрылыс материалдары, Инженерлік геология, топырақ механикасы 

Постреквизиттер:Көпірлер мен құбырлар, Көпірлер мен тоннельдерді салу 

технологиясы. 

Курсты оқу мақсаты: үлкен және кіші су ағындарының қиылысындағы темір жол 

сияқты инженерлік құрылыстарды жобалауға үйрету; жаңа темір жолдарды жобалау және 

салу технологиясы, су ағындарын кесіп өту кезінде тасымалдау және өткізу қабілетін 

арттыру үшін көліктік-коммуникациялық кешеннің жекелеген объектілерін салу 

саласындағы кәсіби қызмет дағдылары бар мамандарды даярлау; сауатты және 

шығармашылық дизайн шешімдерін қабылдау қабілетін біріктіретін жаңа дәуір 

бакалаврларын дайындау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Жоба ережелер жинағы түрінде құрастырылған 

және метрополитенді жобалау мен салуға қажетті бөлімдерді қамтиды, оның ішінде: 

инженерлік іздестірулер, маршруттың жоспары мен профилі, станциялар мен 

вестибюльдер, өтетін және қосылатын туннельдер, туннельдік құрылымдар , 

пайдаланылған құрылыс құрылымдары, метрополитеннің барлық элементтерінің негізгі 

жобалау ережелері , жол және байланыс рельстері. 

Күтілетін нәтижелер:Пәнді оқығаннан кейін студент міндетті: 

Білу керек : темір жолдар мен автомобиль жолдары бойынша ИССО туралы жалпы 

мәліметтер, темірбетонды және металл көпірлерді есептеу және жобалау принциптері, 

құбырлар туралы мәліметтер, ХСО пайдалану және қайта құру мәселелері.  

Білу: темірбетонды, болат және темірбетонды арқалықтарды, тоннельді төсеу 

учаскелеріндегі күштерді анықтау. 

 

 

 

ЭЕМ-дегі т.ж. жолдарын есептеу және жобалау   -5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I 

Постреквизиттер:Жолды жобалау, көпірлерді салу және пайдалану. 



Зерттеудің мақсаты:практикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 

пайдаланушыға қолжетімді бағдарламалық құралдардың негізгі категорияларын зерттеу, 

MSAccess бағдарламалық өнімінде жұмыс істеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Теміржолдың үстіңгі құрылымдарының 

өлшемдерін және өлшемдерін белгілеудің ең маңызды қадамы ұзақ қызмет ету мерзімі 

және құрылысқа ең аз шығындармен біріктірілген жол жүйесін қамтамасыз ету үшін 

дұрыс рельс түрлерін, бекіту және тіреу жүйелерін анықтау болып табылады. Темір 

жолды дұрыс күтіп ұстаусыз тұрақты темір жол қондырмасын қамтамасыз ету мүмкін 

емес. Жолдың икемділігін сақтау теміржол инженерлері үшін де ерекше міндет болып 

табылады, өйткені шу мен діріл деңгейін төмендету бүгінгі күні тұрақты жолды 

жобалаудың негізгі міндеті болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер:мәліметтер қорының әртүрлі объектілерін құруда 

практикалық дағдыларды меңгеру және оны ақпаратты іздеу және өңдеу үшін пайдалану 

мүмкіндігі. 

Білу:технологиялық жабдықтардың толық тізімін білу және оларды жіктей білу; 

технологиялық жабдықтарды білу. Темір жолды есептеу және жобалау ЭЕМ-ге апаратын 

жолдар, технологиялық жабдықты есептеуге қойылатын негізгі талаптар (конструкциялық 

есеп, электр қозғалтқышын таңдау, механикалық, гидравликалық, пневматикалық және 

басқа түрдегі жетекті есептеу, жабдықтың электр және электрондық схемаларының негізгі 

органдарының есебі, конструктивті, технологиялық және эксплуатациялық жетістіктердің 

келешегі және әрбір пайдалану технологиясының даму бағыттары, еңбекті қорғау, 

қауіпсіздік және эргономика мәселелері. 

Істей білу:негізгі технологиялық жабдықты, олардың жасалу тарихын және қазіргі 

заманғы даму тенденцияларын, іргелі құрылымын, жұмыс ерекшеліктерін және пайдалану 

параметрлерін есептеу әдістерін таңдау; техникалық қызмет көрсету станциясының 

арнайы жабдықтарын жобалау негіздерін; 

 

 

Автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану қасиеттері -5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I 

Постреквизиттер:Жолды жобалау, көпірлерді салу және пайдалану. 

Зерттеудің мақсаты:практикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 

пайдаланушыға қолжетімді бағдарламалық құралдардың негізгі категорияларын зерттеу, 

MSAccess бағдарламалық өнімінде жұмыс істеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Жаңа жолдарды салу және ескілерін қайта 

жаңарту үшін автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану сапаларының қажеттілігі, жол 

жоспары мен жерасты қабатын жобалау бойынша ұсыныстар қарастырылған. Автомобиль 

жолдарының жағдайын диагностикалау және бағалау, жолды ылғалдан қорғау мәселелері, 

қала көшелерін жобалау бойынша ұсыныстар және т.б. 

Күтілетін нәтижелер:мәліметтер қорының әртүрлі объектілерін құруда 

практикалық дағдыларды меңгеру және оны ақпаратты іздеу және өңдеу үшін пайдалану 

мүмкіндігі. 

білу:Әрбір қазба техникасының мақсаты мен көлемі, 

Машиналардың құрылымдық-кинематикалық құрылғысы, олардың техникалық, 

технологиялық және пайдалану ерекшеліктері, артықшылықтары мен кемшіліктері; 

жасай алады: Қарастырылып отырған жабдықтың контурлық схемасы үшін 

машиналар мен жұмыс жабдығының негізгі параметрлерін таңдау арқылы конструктивті 

есептеулер жүргізу (жұмыс технологиясымен бірге өлшемдік, жұмыстық, энергетикалық, 

кинематикалық және басқа да жобалау алдындағы орналасу параметрлерін анықтау) 

 

 

ЭЕМ-де көпір құрылыстарын есептеу -5 кредит  



Пререквизиттер: Жоғары математика I. 

Постреквизиттер:Жолды жобалау, көпірлерді салу және пайдалану. 

Зерттеудің мақсаты:практикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін 

пайдаланушыға қолжетімді бағдарламалық құралдардың негізгі категорияларын зерттеу, 

MSAccess бағдарламалық өнімінде жұмыс істеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Заманауи көпір құрылысында, бір жағынан, 

конструкциялардың салмағын азайтуды талап ететін көпір аралығын ұлғайту үрдісі 

байқалады. Екінші жағынан, әртүрлі композициялық материалдардан жасалған 

құрылымдық элементтерді пайдалану кеңейіп келеді, бұл тұтастай алғанда көпір 

құрылымдарының салмағын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік береді. Дегенмен, 

көпірлердің жаңа формаларын жасау мұндай пішіндерді оңтайландыру үшін егжей-

тегжейлі есептеулерді талап етеді, атап айтқанда, 

динамикалық әсерді есептеу рөлі, өйткені аралықтардың ұлғаюымен және 

салмағының төмендеуі, дизайнның икемділігі мен динамикалық жүктемелерге 

жауап беруі. 

Күтілетін нәтижелер:мәліметтер қорының әртүрлі объектілерін құруда 

практикалық дағдыларды меңгеру және оны ақпаратты іздеу және өңдеу үшін пайдалану 

мүмкіндігі. 

Білу керек:цифрлық картаны жасау, экологиялық картаны жасау, көлік 

құралдарын компьютерде есептеу және жобалау, құрылыстағы геодезиялық жұмыстардың 

дәлдігін есептеу, геоинформатика, кадастр негіздері. 

Білу:практикалық қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін пайдаланушыға қолжетімді 

бағдарламалық құралдардың негізгі категорияларын зерттеу, MSAccess бағдарламалық 

өнімінде жұмыс істеу. 

 

 

Теміржол желісін жөндеу және күту I   – 5 кредит 

Пререквизиттер:Геодезия, инженерлік механика I, құрылыс материалдары, 

инженерлік геология, топырақ механикасы  

Постреквизиттер: Темір жол құрылысын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, 

дипломдық жұмыс. 

Курстың мақсаты: студенттердің жалпы жолды басқару жүйесін зерттеу; оның 

техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық негіздері; жол жұмыстарын 

механикаландыру принциптерін; жолды ағымдағы күтіп ұстау мен жөндеуді, жол 

жұмыстарының жекелеген түрлерін және оларды басқаруды жоспарлау; технологияны 

жобалау және жолды ағымдағы жөндеуді және оны жөндеуді ұйымдастыру тәсілдерін; 

жол шаруашылығы кәсіпорындарының жұмысын, олардың электрмен жабдықтау және 

механикалық жабдықтарын жоспарлау тәсілдерін; жолдар мен станцияларды қардың және 

құмның жылжып кетуінен, сондай-ақ тасқын суларының эрозиясынан қорғауды 

ұйымдастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Темір жолды күтіп ұстау – пойыздың қызмет ету 

мерзімін ұзарту мақсатында оның бірқалыпты және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету 

үшін теміржол жолдарын тексеру, жөндеу және күту. Егер жолдың қызмет ету мерзімі 

сенімді болса, жолды жақсы жұмыс тәртібінде ұстау және оны үнемі күтіп ұстау керек. 

Бұл мақсатқа жету үшін қажетті ингредиент. Теміржол өміршең жұмысымен ұзақ уақыт 

болады. Керісінше, ол техникалық қызмет көрсету үшін зақымдалады. 

Күтілетін нәтижелер:«ІІ темір жол жолына техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 

пәнін оқу студенттерге жол шаруашылығы саласында барлық мамандарға: маркшейдерлер мен темір 

жол жобалаушыларына, құрылысшылар мен темір жол операторларына қажетті білімді меңгеруге 

бағытталған. 



Білу керек :жолды басқару жүйесін құру принциптері және оның техникалық, 

технологиялық және ұйымдастырушылық негіздері; жолды жөндеудің негізгі 

принциптері; 

- жолдың жағдайын бағалауды анықтау; жол жұмыстарына арналған машиналар, 

механизмдер мен құралдар; жол жұмыстарын өндірудің технологиялық процестері; 

өндірістік базалардың мақсаты және олардың даму жолдарының ықтимал схемалары; жол 

шаруашылығы кәсіпорындарының құрылымы; жол шаруашылығы кәсіпорындарында 

жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру; жол өнеркәсібінде әзірленген жоспарлар; 

Білу:жол аралығының техникалық паспортын ресімдеу; далалық тексеру кезінде 

жолдың ақауларын анықтауға, жол өлшегіш арбалар мен вагондардың таспаларындағы 

жазбаларды шешуге және жол мазмұнының баллдық бағасын анықтауға; 

- әртүрлі ақаулары бар эталондық тұйық жолда ақауларды анықтау аппаратурасын 

реттеу; 

- графикалық аналитикалық әдіспен немесе құрылғының көмегімен жол 

учаскелерінің қисық сызықтарын есептеу, өту және айналмалы қисықтардың басы мен 

соңын табу. 

 

 

Көлік құрылыстарыныңсәулеті– 5 кредит  

Пререквизиттер:Жоғары математика І. 

 Постреквизиттер: Рельстерді бұзбайтын сынау, Көпірлердің жер сілкінісіне төзімділігі. 

Курсты оқу мақсаты:ашық аспан астында адам өмірінің ортасын функционалды-

кеңістіктік ұйымдастыру, ландшафттарды олардың табиғи ерекшеліктерін қорғай отырып 

түрлендіру, егжей-тегжейлі сыртқы жақсарту эстетикасы. Ландшафттарды қорғау, өзгерту 

(қалыптастыру), қалпына келтіру (мелиорациялау). 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Ырғақты, көлемді құрылыстың негізгі үлгілері, 

модульдер, аналогиялар; композиция, монументалдылық, симметрия және асимметрия 

принциптері; көлемді пластиктер; материалдардың текстурасы мен түсінің, тектониканың 

әсері; 

- сәулет өнерінің артықшылықтардың, күш пен сұлулықтың қосындысы ретіндегі 

түсінігі; 

- көпір және туннель құрылыстары сәулетінің дәуірге, мәдениет пен сәнге, дін мен 

өркениетке, құрылымның мақсаты мен қолданылатын материалдарға тәуелділігі. 

Күтілетін нәтижелер:Оқушылар әр түрлі тақырыптар бойынша тапсырмаларды, 

шағын есептер, шығармашылық жұмыстар орындайды, алдағы уақытта бұл материал 

жалпыланып, алдағы жұмыстарында пайдаланатын жинақтар құрастырылады. Бағдарлама 

ағымдағы аттестациядан өткен теориялық және практикалық материалға сәйкес жеті 

тақырыпты қамтиды. Жобалардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талқылау, 

нұсқаларды факторлық салыстыру және оңтайлы шешімдерді таңдау. Бағдарлама 

қорытынды аттестаттаумен аяқталады - әзірлемелер, сызбалар, түсініктемелер, түсіндірме 

жазбалар, есептеулер ұсыну арқылы ландшафт объектісінің жобасын қорғау. 

Білу керек :автомобиль көлігіндегі жол құрылысын басқарудың ұйымдық 

құрылымы; жол құрылысы кәсіпорындарының классификациясы мен функционалдық 

мақсаттары; жол-құрылыс жұмыстарының классификациясы; жол-құрылыс 

жұмыстарының жекелеген түрлерінің технологиялары; автомобиль жолдары мен 

аэродромдарды жөндеу технологиялары. 

Білу:жол-құрылыс жұмыстарының жекелеген түрлеріне және автомобиль жолдары 

мен аэродромдарды жөндеуге арналған технологиялық процестерді құрастыруға; 

автомобиль жолдары мен аэродромдарды ағымдағы күтіп ұстау және жөндеу бойынша 

алған теориялық білімдерін өндірісте қолдану. 

 

 



 

 

Туннельдер I - 5 кредит 

Пререквизиттер: Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс материалдары, 

Инженерлік геология, топырақ механикасы, Инженерлік механика II. 

Постреквизиттер:Көпір мен туннель құрылысының технологиясы, Туннельдер мен 

метролардың сейсмикалық төзімділігі, Дипломдық жұмыс. 

Курстың мақсаты: жоғары кәсіптік білім деңгейінде көліктік тоннельдер мен 

метрополитендерді жобалау бойынша мамандарды теориялық және практикалық оқытуды 

қамтамасыз ету және осы саланы магистратурада және біліктілікті арттырудың басқа 

нысандарында кейіннен жетілдіру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Тоннель қаптамалары конструкцияларының негізгі 

сипаттамалары, тоннельдердің конструкциялары мен жабдықтары, тоннель 

қаптамаларына жүктеме және әсер ету, тоннель қаптамаларын статикалық есептеу, таулы 

аудандарда тоннельдерді салуды ұйымдастыру және тәсілдері. 

Күтілетін нәтижелер:болып табылады: 

Білу керек: студенттерді туннельдеу ғылымының қазіргі жағдайы туралы білім 

жүйесімен қаруландыру; 

Білу:студенттерге барынша үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді жобалық 

шешімдерді таңдау дағдыларын қалыптастыру; - көпірлер мен тоннельдердің тірек 

конструкцияларының көтергіштігін сапалық және сандық бағалау дағдыларын меңгеру. 

 

 

Темір жол  I– 3 кредит 

Пререквизиттер:Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс материалдары, 

Инженерлік геология, топырақ механикасы, Инженерлік механика II. 

Постреквизиттер:Дипломдықжұмыс. 

Курсты оқу мақсаты:темір жол көлігі саласында кәсіби қызмет дағдылары бар 

мамандарды даярлау болып табылады. «Темір жол жолы» пәні күрделі, құрылыс және жол 

құрылыстарының технологиялық және ұйымдастыру ерекшеліктерімен үйлестіруді қажет 

ететін жобалау, есептеу, теориялық және техникалық және экономикалық білімдер мен 

шешімдерді қамтиды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Темір жол көлігі – кең тараған көлік түрлерінің 

бірі. Пайдаланылған көліктер. Апаттарды болдырмау үшін темір жолдардың құрылымдық 

тұтастығы өте маңызды. Жер асты қабатын инфильтрациядан, термиялық қорғау 

құрылғыларынан және жабындардан қорғау. 

Күтілетін нәтижелер:Пәнді оқу нәтижесінде студент құрылымдар мен 

объектілерді қадағалауға қатысты инженерлік шешімдерді қабылдау, конструкцияларды 

есептеу және жобалау, әртүрлі жылжымалы құрамның айналымы үшін жолдардың 

қосылыстары мен қиылыстарының геометриялық және техникалық параметрлерін таңдау 

және негіздеу, инженерлік-геологиялық жағдайларды талдау, ұсынылатын 

құрылымдардың нұсқалық әзірлемелері мен техникалық-экономикалық негіздемелерін 

жасау, темір жол көлігі саласында ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу мен пайдаланудың 

ұтымды әдістерін меңгеру. 

Білу керек : конструкциялар мен жол объектілеріне қатысты инженерлік 

шешімдерді қабылдау, құрылымдарды есептеу және жобалау, әртүрлі жылжымалы 

құрамды өңдеуге арналған жолдардың қосылыстары мен қиылыстарының геометриялық 

және техникалық параметрлерін таңдау және негіздеу, инженерлік-геологиялық 

жағдайларды талдау, нұсқаларды әзірлеу және техникалық-экономикалық негіздемелерді 

орындау принциптері ұсынылатын құрылымдар , темір жол көлігі саласындағы ғылыми-

техникалық ақпаратты іздеу мен пайдаланудың ұтымды әдістерін. 



Білу: алған білімдеріне сүйене отырып, өз бетінше шешім қабылдауды шебер 

орындау.  

 

 

I Автомобиль жолы құрылысының технологиясы және ұйымдастыру - 3 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математикаI, ФизикаI, Геодезия, Инженерлік механика I, 

Құрылыс материалдарыI, Инженерлік геология, топырақ механикасы, Жол құрылысы 

технологиясы І. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс. 

Курсты оқу мақсаты: жол құрылысы саласында болашақ құрылысшыға қажетті 

кәсіби теориялық және практикалық сабақтарды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Жол-көлік инфрақұрылымының энергетикалық 

және қоршаған ортаға әсері бастапқыда құрылыспен, соның ішінде тиісті материалдар мен 

қызметтермен байланысты, бірақ көлік құралдарын пайдалануды және олардың өмірлік 

циклін қоса алғанда, жол-көлік инфрақұрылымының бүкіл өмірлік циклінің маңыздылығы 

жобалауда барған сайын мойындалады. , жоспарлау және қабылдау процестері.шешімдер.  

Күтілетін нәтижелер:құрылыс, монтаждау және арнайы жұмыстардың жекелеген 

түрлерін орындаудың технологиялық әдістері мен әдістерінің ерекшеліктерінің теориялық 

негіздерін, сондай-ақ нысандағы бұйымдарды алу үшін жекелеген жұмыс түрлерін 

орындауды практикалық жүзеге асыру ережелерін зерделеу жер жартылай тон және басқа 

құрылымдық элементтер, магистральдар. 

Білу: Автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалаудың негізгі параметрлерін 

таңдау. Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу технологиясының негізгі 

ережелері. 

Білу керек: Жасанды құрылымдарды орналастыру. Маршрут нұсқаларының 

техникалық-экономикалық негіздемесін салыстыру. Жол төсемінің құрылысы. Тротуарлар 

мен жабындарды салу. Автомобиль жолдарын орналастыру. 

 

 

Көпірлер мен құбырлар I– 3 кредит 
Пререквизиттер: Жоғары математикаI, ФизикаI, Геодезия, Инженерлік механика 

I, Құрылыс материалдарыI, Инженерлік геология, топырақ механикасы, Жол құрылысы 

технологиясы І. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс. 

Курстың мақсаты: жоғары кәсіптік білім деңгейінде көпірлер мен құбырларды 

жобалау бойынша мамандарды теориялық және практикалық оқытуды қамтамасыз ету 

және осы салада кейіннен магистратурада және біліктілікті арттырудың басқа 

нысандарында жетілдіру. Ол отандық және шетелдік тәжірибені талдау негізінде жасанды 

құрылымдардың қазіргі заманғы құрылымдарын зерттейді, сондай-ақ құрылымдық 

механика және құрылыс құрылымдарының әдістерінің нақты қолдануы ретінде 

ұсынылған көпірлердің теориясы мен дизайны. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Көпірлер мен шағын ИСО-ның негізгі түрлері, 

көпірлерге қойылатын талаптар, есептеудің негізгі принциптері, аралық құрылыстардың 

орналасуы, көпірлерді есептеудің негізгі принциптері, көпірлерді шекті күйлер бойынша 

есептеу әдістемесі, құбырларды статикалық есептеу. 

Күтілетін нәтижелер:болып табылады: 

 

 

- студенттерді көпір құрылысы ғылымының қазіргі жағдайы туралы білім жүйесімен 

қаруландыру; 

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

таңдау дағдыларын қалыптастыру; 



- көпірлер мен тоннельдердің тірек конструкцияларының көтергіштігін сапалық және 

сандық бағалау дағдыларын меңгеру. 

Білу керек:  тепловоздарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу ережелерін 

оқу, вагондардың тораптары мен тораптарын бөлшектеу, тазалау, жөндеу, құрастыру және 

сынау технологиялық процесінің картасын жасай білу, агрегаттарды жөндеу кезіндегі 

технологиялық процестерді сақтау және тепловоздың тораптары және олардың 

техникалық-экономикалық сипаттамасы. 

Білу : механикалық бөліктің ақауларының себептерін анықтауға, оның ішінде 

компьютерді пайдалана отырып, механикалық бөліктің динамикасы мен беріктігіне 

есептеулер жүргізуге, қолданыстағы талаптарға және техникалық қызмет көрсету 

шараларына сәйкес жекелеген агрегаттарды жаңғырту жобаларын әзірлеуге; осындай 

бірліктерден. 

 

 

Теміржол құрылысының технологиясы – 4 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, физика I, геодезия, инженерлік механика I, 

құрылыс материалдары I, инженерлік геология, топырақ механикасы. 

  Постреквизиттер:  Темір жолды күтіп ұстау және жөндеу II, Темір жол 

құрылысын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару. 

Зерттеудің мақсаты: оның біліктілік сипаттамалары шеңберінде бакалаврдың 

кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін қажетті жол төсемдерін салу технологиясы саласында 

теориялық негіздерін оқып-үйрену және практикалық дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Темір жол құрылысының технологиясы теміржол 

машина жасау саласында кеңінен қолданылады. Бұл жұмыс алдымен темір жол 

құрылысының мәнін, функцияларын және сипаттамаларын талдайды және 

интеллектуалды теміржол құрылысының даму жағдайын терең түсіну үшін оның жүйелік 

құрылымын өлшемдерден, атап айтқанда өмірлік циклінен, басқару деңгейлерінен және 

интеллектуалды функцияларынан белгілейді. 

Күтілетін нәтижелер:жол төсемдерін салу технологиясын, жол-құрылыс 

жұмыстарын ұйымдастыру әдістерін, арнайы жолдар мен аэродромдарды салу 

ерекшеліктерін, жол жабындарын қайта құру әдістерін, жабындарды салу кезінде сапасын 

бақылауды ұйымдастыру және технологиясын білу. 

Білу керек: Пойыздар қозғалысының үздіксіздігі мен қауіпсіздігі және темір 

жолдар мен тасымалдау процестерінің негізгі техникалық құралдарын пайдаланудың 

тиімділігі оның жағдайына байланысты; 

Білу: тиімділік көрсеткіштерін есептеу және талдау жасау, автомобиль 

жылжымалы құрамының жұмысына және оны пайдалануға бақылауды ұйымдастыра білу.  

 

 

Жол жабының есептеудің заманауи әдістері – 4 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, Физика I, Геодезия, Инженерлік механика I, 

Құрылыс материалдары I, Инженерлік геология, Топырақ механикасы 

Постреквизиттер:Автомобиль жолдарын қайта құру,Темір жолға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу II. 

Курстың мақсаты: автомобиль жолдарын салу, реконструкциялау және пайдалану 

кезінде туындайтын негізделген шешімдерді қабылдауға қабілетті мамандарды дайындау, 

жол төсемдерін жобалау және есептеу бойынша практикалық дағдылардың теориялық 

негіздерін терең білу, жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру. нормативтік-техникалық 

әдебиеттерді (SNIP, ГОСТ, ВСН, СН), жол құрылыс материалдарының физика-

механикалық қасиеттерін терең білу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Серпімді иілу критерийі бойынша жол төсемін 

есептеу жол төсемінің беріктігіне жобалаудың үш шартының бірі болып табылады. Бұл 



критерий жол төсемінің әрбір қабатының қалыңдығын оның иілісі l llim шекті мәнінен 

аспайтындай етіп есептеуге мүмкіндік береді. Жол төсемінің беріктігі Kstr беріктік 

коэффициентімен бағаланады. Серпімді иілу критерийі бойынша жол төсемесін есептеу 

кезінде беріктік коэффициенті. 

Күтілетін нәтижелер:Дәріс курсында нормативтік құжаттардың іргелі біліміне, 

жобалық құжаттамада шарлау қабілетіне негізделген енгізу, жедел-қабылдау бақылауын, 

жобалық-сметалық құжаттаманы сараптауды, сонымен қатар жалпы ведомстволық 

бақылауды жүзеге асырудың теориялық негіздерін оқып үйрену. болашақ мамандарды 

жол төсемдерін есептеудің заманауи әдістерін дұрыс енгізуде кең ауқымды мәселелерді 

шешуге бағыттау. 

Білу керек :ұсынылған шешімдердің экономикалық тиімділігін бағалау және 

оларды оңтайландыру арқылы қолданыстағы қоймаларды қайта құру бойынша көлік-

қойма кешендерінің, алдыңғы қатарлы технологиялардың және жүк тиеу-түсіру 

жұмыстарын ғылыми ұйымдастырудың тасымалдау процесіндегі орны мен рөлін түсіну; 

Білу: автомобильдердің автоматты жүйелерінің жұмыс істеу принциптерін зерттеу; 

автомобильдердің автоматты жүйелерінің конструктивтік ерекшеліктерімен танысу; 

автомобильдерді автоматты басқару жүйесін құрудың теориялық негіздерін және нақты 

әдістерін меңгеру; 

 

 

Көпірлер мен тоннельдер құрылысының  технологиясы  - 4 кредит 

Пререквизиттер: Геодезия, Инженерлік механика I, құрылыс материалдарыI, 

Инженерлік геология, топырақ механикасы, Инженерлік механика II. 

Постреквизиттер:Дипломдық жұмыс. 

Курсты оқу мақсаты: көлік құрылысының осы саласындағы күрделі өндірістік 

жүйелердің қызмет ету заңдылықтарын зерттеу және осы негізде осы жүйелерді 

пайдаланудың ең ұтымды әдістерін іздеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Бұл туннельдік құрылымдар мен көпірлер көлік 

желілерінің ең маңызды құрамдас бөліктері болып табылады. Олар таулар мен суларды 

басып өтеді, қашықтықты қысқартады, айналма жолдарды, биіктіктерді өзгертуді 

болдырмайды, тораптар мен қиылыстарды жояды. Сонымен бірге көлік туннельдері 

адамдарды және табиғатты шу мен ластаушы заттардың шығарындыларынан қорғайды. 

Туннельдерді автомобиль жолдары, темір жолдар және тіпті су жолдары ретінде 

пайдалануға болады. Көптеген қалаларда туннель ішінде жер асты метро теміржол 

желілері жұмыс істейді. 

Күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу – жетекші әдіс ретінде жүйелерді математикалық 

модельдеуді пайдаланатын жүйелі тәсіл. 

- студенттерді туннельдеу ғылымының қазіргі жағдайы туралы білім жүйесімен 

қаруландыру; 

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

таңдау дағдыларын қалыптастыру; 

- көпірлер мен тоннельдердің тірек конструкцияларының көтергіштігін сапалық 

және сандық бағалау дағдыларын меңгеру. 

Білу керек :көпірлер мен тоннельдер салу технологиясының негіздері; - жолдарды 

күтіп ұстау мен жөндеуді ұйымдастыру және технологиясы; - жол қозғалысы қауіпсіздігін 

ұйымдастыру және қамтамасыз ету 

Білу:көпірлер мен тоннельдердің құрылысын ұйымдастырудың міндеттері мен 

принциптерін қарастыру, жабынның кедір-бұдырлығын анықтау. 

 

 

Темір жол  II – 5 кредит 



Пререквизиттер:Геодезия, машина жасау I, Құрылыс материалдары, Инженерлік 

геология, топырақ механикасы, Инженерлік механика II. 

Постреквизиттер:Дипломдық жұмыс. 

Курсты оқу мақсаты:темір жол көлігі саласында кәсіби қызмет дағдылары бар 

мамандарды даярлау болып табылады. «Темір жол жолы» пәні күрделі, құрылыс және жол 

құрылыстарының технологиялық және ұйымдастыру ерекшеліктерімен үйлестіруді қажет 

ететін жобалау, есептеу, теориялық және техникалық және экономикалық білімдер мен 

шешімдерді қамтиды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Темір жол қондырғыларына темір жолдардың 

жұмыс істеуі мен қауіпсіздігі үшін қажетті барлық тұрақты қондырғылар жатады. Станция 

аудандары, магистральдық желілер және қоймалар, кіреберіс жолдар немесе 

шеберханалар сияқты басқа темір жол үй-жайлары арасында айырмашылық жасалады. 

Теміржол құрылымдарын жол құрылысын, ғимараттарды және басқа кеңістіктерді, 

сондай-ақ телебасқару, қорғау, технологиялық процесті басқару технологиясы және 

электрмен жабдықтау үшін қажетті орындарды қамтитын учаскелерге бөлуге болады. 

Күтілетін нәтижелер:Пәнді оқу нәтижесінде студент құрылымдар мен объектілерді 

қадағалауға қатысты инженерлік шешімдерді қабылдау, конструкцияларды есептеу және 

жобалау, әртүрлі жылжымалы құрамның айналымы үшін жолдардың қосылыстары мен 

қиылыстарының геометриялық және техникалық параметрлерін таңдау және негіздеу, 

инженерлік-геологиялық жағдайларды талдау, ұсынылатын құрылымдардың нұсқалық 

әзірлемелері мен техникалық-экономикалық негіздемелерін жасау, темір жол көлігі 

саласында ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу мен пайдаланудың ұтымды әдістерін 

меңгеру. 

Білу керек: конструкциялар мен жол объектілеріне қатысты инженерлік 

шешімдерді қабылдау, құрылымдарды есептеу және жобалау, әртүрлі жылжымалы 

құрамды өңдеуге арналған жолдардың қосылыстары мен қиылыстарының геометриялық 

және техникалық параметрлерін таңдау және негіздеу, инженерлік-геологиялық 

жағдайларды талдау, нұсқаларды әзірлеу және техникалық-экономикалық негіздемелерді 

орындау принциптері ұсынылатын құрылымдар , темір жол көлігі саласындағы ғылыми-

техникалық ақпаратты іздеу мен пайдаланудың ұтымды әдістерін. 

Білу: алған білімдеріне сүйене отырып, өз бетінше шешім қабылдауды шебер 

орындау.  

 

 

II Автомобиль жолы құрылысының технологиясы және ұйымдастыру  - 5 

кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математикаI, Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс 

материалдарыI, Инженерлік геология, топырақ механикасы, Жол құрылысы технологиясы 

І. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс. 

Курсты оқу мақсаты: жол құрылысы саласында болашақ құрылысшыға қажетті 

кәсіби теориялық және практикалық сабақтарды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Көлік инфрақұрылымының жабындысы асфальт 

қабаттарынан жасалған, төселген және тығыздалған. Асфальтбетон қоспасы асфальт 

араластырғыш зауытта (АМП) қымбат технологиялық жабдықты пайдалана отырып 

шығарылады, ол ескірген және тозған кезде жаңа жабдыққа ауыстырылады. Ауыстыру 

процесімен байланысты негізгі мәселелердің бірі. 

Күтілетін нәтижелер:құрылыс, монтаждау және арнайы жұмыстардың жекелеген 

түрлерін орындаудың технологиялық әдістері мен әдістерінің ерекшеліктерінің теориялық 

негіздерін, сондай-ақ нысандағы бұйымдарды алу үшін жекелеген жұмыс түрлерін 

орындауды практикалық жүзеге асыру ережелерін зерделеу жер жартылай тон және басқа 

құрылымдық элементтер, магистральдар. 



білу: Автомобиль жолдары мен аэродромдарды жобалаудың негізгі параметрлерін 

таңдау. Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу технологиясының негізгі 

ережелері. 

жасай алады: Жасанды құрылымдарды орналастыру. Маршрут нұсқаларының 

техникалық-экономикалық негіздемесін салыстыру. Жол төсемінің құрылысы. Тротуарлар 

мен жабындарды салу. Автомобиль жолдарын орналастыру. 

 

 

Көпірлер мен құбырлар II– 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математикаI, Геодезия, Инженерлік механика I, 

Құрылыс материалдарыI, Инженерлік геология, топырақ механикасы, Жол құрылысы 

технологиясы І. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс. 

Курстың мақсаты: жоғары кәсіптік білім деңгейінде көпірлер мен құбырларды 

жобалау бойынша мамандарды теориялық және практикалық оқытуды қамтамасыз ету 

және осы салада кейіннен магистратурада және біліктілікті арттырудың басқа 

нысандарында жетілдіру. Ол отандық және шетелдік тәжірибені талдау негізінде жасанды 

құрылымдардың қазіргі заманғы құрылымдарын зерттейді, сондай-ақ құрылымдық 

механика және құрылыс құрылымдарының әдістерінің нақты қолдануы ретінде 

ұсынылған көпірлердің теориясы мен дизайны. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Су желілері әдетте жер асты болып табылады, 

әдетте оңай қол жеткізу және жөндеу үшін көрші бөлменің профиліне сәйкес келеді. 

Ағысты, тік төбені, тас жолды немесе темір жолды кесіп өткенде, су белгілері тәуелсіз 

өткел салудың орнына жиі қолданыстағы көпірлерге бекітіледі. Қолданыстағы көпір 

құбырларының қондырғылары кескінге, конфигурацияға, материалға, шеберлікке, дизайн 

мүмкіндіктеріне, сейсмикалық тұрақтылыққа, құрылымдық жағдайға және қауіпсіздік 

факторына өте маңызды әсер етеді. Бұл көпір құбырлары маңызды, сонымен қатар су 

тарату желісіндегі осал буындар болып саналады. 

Күтілетін нәтижелер:болып табылады: 

- студенттерді көпір құрылысы ғылымының қазіргі жағдайы туралы білім жүйесімен 

қаруландыру; 

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

таңдау дағдыларын қалыптастыру; 

- көпірлер мен тоннельдердің тірек конструкцияларының көтергіштігін сапалық және 

сандық бағалау дағдыларын меңгеру. 

Білу керек:  тепловоздарға техникалық қызмет көрсету және жөндеу ережелерін 

оқу, вагондардың тораптары мен тораптарын бөлшектеу, тазалау, жөндеу, құрастыру және 

сынау технологиялық процесінің картасын жасай білу, агрегаттарды жөндеу кезіндегі 

технологиялық процестерді сақтау және тепловоздың тораптары және олардың 

техникалық-экономикалық сипаттамасы. 

Білу: механикалық бөліктің ақауларының себептерін анықтауға, оның ішінде 

компьютерді пайдалана отырып, механикалық бөліктің динамикасы мен беріктігіне 

есептеулер жүргізуге, қолданыстағы талаптарға және техникалық қызмет көрсету 

шараларына сәйкес жекелеген агрегаттарды жаңғырту жобаларын әзірлеуге; осындай 

бірліктерден. 

 

 

 

 

 

 

 



4 курс 

№ Цикл Код және атау Кредит  Семестр 

Ғылыми дәрежесі: Техника және технология бакалавры 

6В07313 – Көлік құрылысы оқу бағдарламасына 

1 ПП TJJ  3306-Темір жолды жобалау    

2 ПП AJJ  3306- Автомобиль жолдарын жобалау 4 7 

3 
ПП 

KSJK 3306 -Көпірлердің сенімділігі мен жүк 

көптергіштігі   

  

4 ПП KSP  4303 - Көпірлерді салу және пайдалану   

5 ПП KT  4303- Көпірлер мен тоннельдер 4 7 

6 
ПП 

KQJJ  4303- Көпірлерді қайта жаңарту және 

жөндеу           

  

7 
ПП 

RBB 3309 - Рельстердің беріктігін бақылау 

  

8 
ПП 

QQSH  3309 - Жол қозғалысы қауіпсіздігінің 

шарттары  

4 7 

9 ПП ТоnII 3309-Туннельдер II   

10 
ПП 

TTJJK  4310- Теміржол трассаларын жөндеу 

және күту  II     

  

11 ПП AJQQ  4310- Автомобиль жолдарын қайта құру 4 7 

12 
ПП 

KST 4310 -Көпірлердің сейсмикалық 

тұрақтылығы         

  

13 
ПП 

TJQUJB 4311 -Темір жол құрылысын 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару    

  

14 ПП AJP 4311 - Автомобиль жолдарын пайдалану 4 7 

15 

ПП 

KTQUJB 4311 - Көпірлер мен тоннельдер 

құрылысын ұйымдастыру, жоспарлау және 

басқару 

  

 

Темір жолды жобалау - 4 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математикаI, Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс 

материалдарыI, Инженерлік геология, топырақ механикасы  

Постреквизиттер: II темір жолды күтіп ұстау және жөндеу,Темір жол құрылысын 

ұйымдастыру, жоспарлау және басқару  

Курсты оқу мақсаты бакалавриаттың әдістемесін, жобалау технологиясын және 

жаңа темір жолдарды бағыттау процесінде шешім қабылдау процедураларын оқыту 

кезеңдерінде студенттердің меңгеру қабілеттерін дамыта отырып, практикалық жобалау 

дағдыларын меңгерген кең профильді мамандарды даярлау болып табылады. . 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Жоғары жылдамдықты пойыздарға ерекше назар 

аудара отырып, кеңейтілген сандық модельдеулерді пайдалана отырып, балластты жол 

іргетасын жобалау. Соңғы жылдары тас жолдардағы кептеліс темір жолдардың қоғамдық 

көліктің ең танымал түріне айналғанын көрсетеді, бұл ауыр және жылдам пойыздарға 

сұранысты арттырды. Ауыр осьтік жүктер мен жүрдек пойыздар теміржол рельстерінің 

және жақын маңдағы ықтимал құрылымдардың дірілін арттырады. 

Күтілетін нәтижелер:жолдың және жол құрылыстарының құрылымдық элементтері 

туралы негізгі мәліметтерді беру; 

- студенттерді автомобильдердің жолда жүру заңдылықтарымен және автомобиль 

жолдарының элементтеріне қойылатын талаптармен таныстыру; 

- жолдарды, жол төсемдерін, жол төсемдерін жобалау негіздерін беру; 

- көпірлер мен шағын су өткізгіштерді жобалау негіздерін беру.  



Білу керек :күрделі болып табылады, темір жолды салу мен пайдаланудың 

технологиялық және ұйымдастырушылық ерекшеліктерімен үйлестіруді талап ететін 

жобалық, жобалық, теориялық және техникалық-экономикалық білімдер мен шешімдерді 

қамтиды. Теміржол көлігінің негізін темір жол құрайды. 

Білу: тасымалдаудың нақты шарттарына, жүктердің түрі мен қасиеттеріне қарай 

вагондар мен автопоездарды мақсатқа сай пайдалану бағыттарын анықтау. 

 

 

Автомобиль жолдарын жобалау – 4 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математикаI, Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс 

материалдарыI, Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Автомобиль жолдарын қайта құру,Жол қозғалысы қауіпсіздігінің 

шарттары  

Курсты оқу мақсаты:студентте жолды жобалау мәселелеріне кешенді көзқарасты 

қалыптастыру, жолды жобалаудың практикалық мәселелерін шешуде сабақтас пәндер 

бойынша білімдерін пайдалану дағдыларын қалыптастыру, оны оқшауланған объект 

ретінде емес, аймақтық қатынастармен өзара байланыста қарастыру. экономикасы, табиғи 

ортасы, мемлекет дамуының әлеуметтік-мәдени аспектілері. Болашақ жол маманының 

инженерлік ой-өрісін кеңейтуге жан-жақты ықпал ету қажет. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Автомобиль жолдарын жобалау түпнұсқа жолдың 

құрылыс сапасымен тығыз байланысты. Тас жолға техникалық қызмет көрсету, жолдарға 

күтім жасау ауыр көлік құралын тротуарда доңғалақтардың бір жиынтығымен жүруге 

мәжбүр еткен кезде үлкен проблемаға айналады. Дұрыс жобаланбаған жол құрылыстары 

материалдың эрозиясын немесе шөгуін және қымбат тазалауды немесе басқа да түзету 

шараларын білдіреді. 

Күтілетін нәтижелер:жолдың және жол құрылыстарының құрылымдық 

элементтері туралы негізгі мәліметтерді беру;  

- студенттерді автомобильдердің жолда жүру заңдылықтарымен және автомобиль 

жолдарының элементтеріне қойылатын талаптармен таныстыру; 

- жолдарды, жол төсемдерін, жол төсемдерін жобалау негіздерін беру; 

- көпірлер мен шағын су өткізгіштерді жобалау негіздерін беру.  

Білу керек: күрделі болып табылады, жолдың геометриялық элементтерінің 

өлшемдерін тағайындау және пайдалану әдістерін салудың технологиялық және 

ұйымдастырушылық ерекшеліктерімен үйлестіруді қажет ететін жобалық, 

конструкторлық, теориялық және техникалық-экономикалық білімдер мен шешімдерді 

қамтиды; 

- жолдың жол төсемін жобалау негіздерін; 

- жабындарды есептеудің жобалау принциптері мен әдістерін; 

- су өткізгіштердің саңылауларын есептеу әдістерін; 

- жолдардың қиылыстары мен тораптарының жобалық ерекшеліктерін; 

- жолдар мен жол құрылыстарын түсіру және сызу әдістерін; 

Білу: тасымалдаудың нақты шарттарына, жүктердің түрі мен қасиеттеріне қарай 

вагондар мен автопоездарды мақсатқа сай пайдалану бағыттарын анықтау. 

 

 

Көпірлердің сенімділігі мен жүк көтергіштігі - 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Геодезия, Инженерлік механика 

I,Құрылыс материалдары I, Инженерлік геология, Топырақ механикасы, Инженерлік 

механика II. 

Постреквизиттер:Көпірлерді қайта құру және жөндеу, Көпірлердің жер сілкінісіне 

төзімділігі. 



Курсты оқу мақсаты: үлкен және кіші су ағындарының қиылысындағы темір жол 

тәрізді инженерлік құрылыстарды жобалауға үйрету; су ағындарын кесіп өту кезінде 

тасымалдау және өткізу қабілетін арттыру үшін жаңа темір жолдарды жобалау және салу 

технологиясы, көліктік-коммуникациялық кешеннің жекелеген объектілерін салу 

бойынша кәсіби қызмет дағдылары бар мамандарды даярлау; сауатты және 

шығармашылық дизайн шешімдерін қабылдау қабілетін біріктіретін жаңа дәуір 

бакалаврларын дайындау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Қолданыстағы көпірлер үшін жүкті бағалау әдетте 

көліктің жүктемесіне қарсы өткізу қабілетін бағалау үшін орындалады. Егер бағалау өріс 

деректеріне қатысты болмаса немесе бағалауға жеңілдетулер қосылса, кодталған 

жүктемені бағалау консервативті болуы мүмкін. Көпірлік бағалауға енгізілген ол жобалау 

және бағалау талаптарын ажыратады және көпірді бағалау үшін құрылымдық денсаулық 

мониторингін қосуды қамтиды. Дегенмен, жоғары дәрежелі бағалау деңгейлеріне қатысты 

бағалау процедурасының дәлдігін оңтайландыру үшін жақсырақ тәсілдерді талап ететін 

өте шектеулі нұсқаулар берілген. Құрылымдардың жай-күйін бақылау әдістерінің 

комбинациясын пайдалана отырып, қолданыстағы көпірлердің өткізу қабілетін 

бағалаудың көп деңгейлі процедурасы; 

Күтілетін нәтижелер:жолдың және жол құрылыстарының құрылымдық элементтері 

туралы негізгі мәліметтерді беру; 

- студенттерді автомобильдердің жолда жүру заңдылықтарымен және автомобиль 

жолдарының элементтеріне қойылатын талаптармен таныстыру; 

- жолдарды, жол төсемдерін, жол төсемдерін жобалау негіздерін беру; 

- көпірлер мен шағын су өткізгіштерді жобалау негіздерін беру.  

Білу керек:темір жол көлігінің тиімділігін арттыру міндеттері және техникалық 

прогрестің негізгі бағыттары; көпір өткелдері мен тоннель өткелдері бар темір жолдарды 

жобалаудың теориясы мен тәжірибесі; жоспар элементтерін және бойлық профильді 

жобалауға қойылатын талаптарды нық түсіну.жобаның параметрлерін таңдау мәселелері, 

темір жол трассасының бағыты мен жобасы; шағын су өткізгіштер мен үлкен көпірлердің 

түрлері мен саңылауларын таңдау. 

Білу: темір жолдарды түсіруге және жобалауға байланысты инженерлік есептерді 

қоюға және шешуге; темiр жолды одан әрi пайдалану кезiнде қауiпсiз жұмыс iстеуiн 

қамтамасыз ету мақсатында үлкен су ағысының қиылысатын ұтымды жерлерiн таңдау, 

темiр жолдардың жоспары мен бойлық бейiнiн жобалау үшiн нормативтiк материалдарды 

қолдануда практикалық дағдыларға ие болу. 

 

 

Көпірлерді салу және пайдалану - 4 кредит 

Пререквизиттер:Геодезия, инженерлік механика I, құрылыс материалдары II, 

инженерлік геология, топырақ механикасы, I темір жолды күтіп ұстау және жөндеу.  

Постреквизиттер:Дипломдық жұмыс. 

Курсты оқу мақсаты: студенттерге темір жолдардағы көпірлер мен жасанды 

құрылыстарды жобалау және салу негіздерін үйретуде. 

 Пәннің қысқаша сипаттамасы:Көпір салу – білім мен тәжірибені қажет ететін 

күрделі іс. Бірнеше айнымалылар, соның ішінде техникалық шектеулер, шығындар және 

қоршаған ортаға әсерлер, тарихи шойын құрылымдары мен тас аркаларды жөндеуден 

бастап қазіргі заманғы құрылысқа дейінгі құрылыс әдістерінің кең спектрімен қандай 

құрылыс әдісін қолдану керектігін және көпірдің қандай түрін салу керектігін шешуде 

маңызды рөл атқарады. темір арқалық және бетон көпірлер. Біз жол қозғалысының 

тиімділігін арттыру үшін жол өткелін, екі елді мекенді байланыстыратын жаяу 

жүргіншілер көпірін немесе бүкіл қаланы шабыттандыратын көпірді салып жатырмыз ба, 

біз маңыздылығын түсінеміз,оқушыларды жолдардағы үлкен көпір құрылыстарымен және 

жасанды құрылыстармен таныстыру; 



- көпірлерді есептеу негіздерін беру; 

- студенттерді көпірлер, тоннельдер, құбырлар салудың негізгі әдістерімен 

таныстыру. 

Күтілетін нәтижелер: оқушыларды жолдардағы үлкен көпір құрылыстарымен және 

жасанды құрылыстармен таныстыру; 

- көпірлерді есептеу негіздерін беру; 

- студенттерді көпірлер, тоннельдер, құбырлар салудың негізгі әдістерімен 

таныстыру. 

Білу керек:жүйелік талдауды пайдалана отырып, ұйымдастыру үлгілерін 

бағдарламалау және әзірлеу, техникалық әдебиеттер мен құжаттамаларды, нормативтік 

және анықтамалық әдебиеттерді сауатты және сыни тұрғыдан оқу. Сондай-ақ теміржол 

жолын күтіп ұстау бойынша техникалық нұсқаулар. 

Білу: алған білімдеріне сүйене отырып, өз бетінше шешім қабылдауды шебер 

орындау. 

 

 

Көпірлер мен тоннельдер - 4 кредит 

Пререквизиттер:Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс материалдары, 

Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Дипломдық жұмыс. 

Курсты оқу мақсаты: Пәнді оқудың мақсаты студенттерге көпірлер мен 

тоннельдерді жобалау мен салуды үйрету. 

 Пәннің қысқаша сипаттамасы:Көпір құрылысы тротуарлардың, бағандардың 

заманауи құрылымдары, құрылымдық элементтерді беріктікке есептеу әдістері, 

қайықтардың өтуі үшін ашылатын көпір түрі. Орталық аралығы бөлінген және әр ұшы 

оны көтеруге жұмсалатын күш-жігерді азайту үшін теңестірілген. 

Күтілетін нәтижелер:  

Білу:оқушыларды жолдардағы үлкен көпір құрылыстарымен және жасанды 

құрылыстармен таныстыру; көпірлерді есептеу негіздерін беру; 

Білу: көпірлерді, тоннельдерді, құбырларды салудың негізгі әдістерімен 

студенттерді таныстыру.  

 

 

Көпірлерді қайта құру және жөндеу - 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика I, Геодезия, Инженерлік механика I,Құрылыс 

материалдары, Инженерлік геология, топырақ механикасы, Инженерлік механика II. 

Постреквизиттер:Көпірлер мен тоннельдерді салу технологиясы, Тоннельдер мен 

метрополитендердің сейсмикалық төзімділігі, Дипломдық жұмыс... 

Курстың мақсаты:жоғары кәсіптік білім деңгейінде көпірлерді қайта құру және 

жөндеу бойынша мамандарды теориялық және практикалық оқытуды қамтамасыз ету 

және осы салада магистратурада және біліктілікті арттырудың басқа нысандарында 

кейіннен жетілдіру. Ол отандық және шетелдік тәжірибені талдау негізінде көпірлерді 

реконструкциялаудың орындылығы мен түрлерін, сондай-ақ құрылымдық механика мен 

құрылыс құрылымдарының әдістерін нақты қолдану ретінде ұсынылған көпірлерді қайта 

құру мен жөндеуді зерттейді. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Жарты ғасырдан астам уақыт бойы жол 

айрықтарының құрылысында барлық жерде темір-бетон конструкциялары бой көтерді. 

Қайта құру, жөндеуден айырмашылығы, құрылымдық құрамдас бөліктердің көлемін және 

(немесе) санын өзгертуді, кейбір материалдар мен бөлшектерді неғұрлым заманауи 

материалдармен ауыстыруды қамтиды. 

Маңызды саяхатты қалпына келтіруге, зақымдануды азайтуға немесе қалған 

нысандарды қорғауға арналған апаттық жөндеулер, егер апаттан кейінгі алғашқы 240 күн 



ішінде аяқталса, әдетте федералды жол бойындағы көмек көрсету нысандарына 

қолданылмайтын қаражатпен өтелген тұрақты жөндеу жобаларынан өтелуі мүмкін. . 

Мемлекетаралық жүйенің автомобиль жолдары үшін. 

Күтілетін нәтижелер: болып табылады: 

Білу керек:  

- студенттерді көпір құрылысы ғылымының қазіргі жағдайы туралы білім жүйесімен 

қаруландыру; 

- студенттерге барынша үнемді нұсқаларға қол жеткізу үшін ең тиімді жобалық 

шешімдерді таңдау дағдыларын қалыптастыру; 

Білу:көпірлер мен тоннельдердің тірек конструкцияларының көтергіштігін сапалық 

және сандық бағалау дағдыларын меңгеру. 

 

 

Рельстердің беріктігін бақылау - 4 кредит 

Пререквизиттер: Геодезия, инженерлік механика I, құрылыс материалдары II, 

инженерлік геология, механика, I темір жолды күтіп ұстау және жөндеу.  

Постреквизиттер:Темір жол құрылысын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, 

Дипломдық жұмыс... 

Курсты оқу мақсаты:рельстердегі ақауларды заманауи анықтауға бағытталған, 

әлемдегі барлық темір жолдарда өзекті болып табылады. Барлық елдерде ақауларды 

анықтаудың негізгі әдісі серпімді тербелістерді енгізуге арналған байланыс әдісімен 

ультрадыбыстық болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Ақауларды жылдам анықтау және егжей-тегжейлі 

жіктеу үшін бүгінгі күннің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін теміржолды тексеру 

пойыздарын сынау әдістерін одан әрі дамыту қажет болды. Біріктірілген ультрадыбыстық 

және құйынды сынау арқылы темір жол қозғалысын бұзбайтын бақылау әдістерін 

пайдалану қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін рельстердің зақымдалуын анықтаудың 

заманауи сынақ әдістері қолданылады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білу керек :темір жол жөндеу жұмыстарын тағайындау; - визуалды тексеру 

жүргізу және жол ақауларының тізімін жасау; - жолды және жол құрылыстарын 

жөндеудің экономикалық тиімділігін есептеу; - жол және жол құрылыстарын пайдалану 

кезінде күтіп ұстау; 

Білу: жол учаскелеріне көзбен шолу жүргізеді; - жол ақауларының тізімін 

құрастыру; - жол және жол құрылыс жөндеу жұмыстарының экономикалық тиімділігін 

есептеу; - жол жөндеу шараларын белгілеу; - жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру. 

 

 

Жол қозғалысы қауіпсіздігінің шарттары - 4 кредит  

Пререквизиттер: Геодезия, инженерлік механика I, құрылыс материалдары I, 

инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер: Дипломдық жұмыс... 

Курсты оқу мақсаты:«Ресей темір жолы» АҚ-ның темір жол көлігінде қозғалыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ темір жол инфрақұрылымы объектілерінде өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша стандарттарына, бұйрықтарына, нұсқауларына, 

бұйрықтарына қызығушылық тудыру, нормативтік және анықтамалық базамен жұмыс 

істей білудің маңыздылығын түсіну. . 

 Пәннің қысқаша сипаттамасы:Рельстерді бұзбайтын бақылаудың негіздері, 

Бұзбайтын бақылау құрылғылары мен құралдары. 

Күтілетін нәтижелер: 



Білу керек:автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері мен 

сипаттамалары; жолдың көлік құрылымы ретіндегі ерекшеліктерін; көлік қозғалысының 

үлгілері. 

-бақылау құралдары мен рельстер мен бағыттама бұрмаларының ақауларын 

анықтау әдістері. 

Білу:жолды зерттеу; көлік ағындарының қозғалыс режимдерін және қозғалыс 

қауіпсіздігін бағалау, жолдардың көліктік-пайдалану сапасын және қозғалыс қауіпсіздігін 

жақсарту бойынша шараларды әзірлеу. 

 

 

Туннельдер II - 4 кредит 

Пререквизиттер: Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс материалдары I, 

Инженерлік геология, Топырақ механикасы, Инженерлік механика II. 

Постреквизиттер:Көпірлердің, көпірлердің және тоннельдердің жер сілкінісіне 

төзімділігі, дипломдық жұмыс. 

Курстың мақсаты: жоғары кәсіптік білім деңгейінде көліктік тоннельдер мен 

метрополитендерді жобалау бойынша мамандарды теориялық және практикалық оқытуды 

қамтамасыз ету және осы саланы магистратурада және біліктілікті арттырудың басқа 

нысандарында кейіннен жетілдіру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Туннельдер толығымен азаматтығы жоқ болу үшін 

жасалған. Бұл әрбір туннельдің соңғы нүктесі қашықтағы туннельдің соңғы нүктесінің 

күйі немесе қол жетімділігі туралы ақпаратты сақтамайтынын білдіреді. Мұның салдары 

жергілікті туннельдің соңғы нүктесі маршрутизаторының туннель интерфейсі желісінің 

протоколын өшіру мүмкіндігінің жоқтығы болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер:болып табылады: 

Білу керек : көпірлердің, тоннельдердің және метрополитендердің құрылысын 

ұйымдастырудың негізгі принциптері, ISSO жобалаудың теориясы мен практикасы, 

жобалау жұмыстарына қойылатын заманауи талаптар. 

Білу:ұйымдастыру әдістерін, құрылысты жоспарлауды, техниканы таңдауды, ИССО 

объектілерін салу кезінде жұмыстарды орындау мерзімдерін анықтауды, көпірлерді, 

жасанды құрылыстарды құру және жаңғырту бойынша жобалық құжаттамаларды әзірлеу, 

жобалау саласындағы мәселелерді шешу. 

 

 

Теміржол трассаларын жөндеу және күту  II    – 4 кредит 

Пререквизиттер:Жоғары математика I, Геодезия,Инженерлік механика I,Құрылыс 

материалдары, Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Темір жол құрылысын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару, 

Дипломдық жұмыс. 

Курстың мақсаты: студенттердің жалпы жолды басқару жүйесін зерттеу; оның 

техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық негіздері; жол жұмыстарын 

механикаландыру принциптерін; жолды ағымдағы күтіп ұстау мен жөндеуді, жол 

жұмыстарының жекелеген түрлерін және оларды басқаруды жоспарлау; технологияны 

жобалау және жолды ағымдағы жөндеуді және оны жөндеуді ұйымдастыру тәсілдерін; 

жол шаруашылығы кәсіпорындарының жұмысын, олардың электрмен жабдықтау және 

механикалық жабдықтарын жоспарлау тәсілдерін; жолдар мен станцияларды қардың және 

құмның жылжып кетуінен, сондай-ақ тасқын суларының эрозиясынан қорғауды 

ұйымдастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Темір жолды күтіп ұстау – пойыздың қызмет ету 

мерзімін ұзарту мақсатында оның бірқалыпты және қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету 

үшін теміржол жолдарын тексеру, жөндеу және күту. Егер жолдың қызмет ету мерзімі 

сенімді болса, жолды жақсы жұмыс тәртібінде ұстау және оны үнемі күтіп ұстау керек. 



Бұл мақсатқа жету үшін қажетті ингредиент. Теміржол өміршең жұмысымен ұзақ уақыт 

болады. Керісінше, ол техникалық қызмет көрсету үшін зақымдалады. 

Күтілетін нәтижелер:«ІІ темір жол жолына техникалық қызмет көрсету және жөндеу» 

пәнін оқу студенттерге жол шаруашылығы саласында барлық мамандарға: маркшейдерлер мен темір 

жол жобалаушыларына, құрылысшылар мен темір жол операторларына қажетті білімді меңгеруге 

бағытталған. 

Білу керек:темір жолдардың классификациясы; темір жол элементтерінің мақсаты 

мен техникалық сипаттамалары; темір жол құрылыстарын есептеу және жобалау 

принциптері мен әдістерін; темір жол рельстерінің ақауларының классификациясы; 

рельстерді бұзбай бақылау әдістері мен құралдары. 

Білу:рельс жолының, бағыттамалардың, үздіксіз жолдың және жер асты 

қабатының есебін жүргізу; рельстерді бұзбай бақылау бойынша алған теориялық 

білімдерін өндірісте қолдану. 

 

 

 

Автомобиль жолдарын қайта құру - 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математикаI, Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс 

материалдарыI, Инженерлік геология, топырақ механикасы. 

Постреквизиттер:Автомобиль жолдарын пайдалану, Дипломдық жұмыс... 

Курсты оқу мақсаты:Заманауи дизайнды компьютерлік жобалау жүйелерін кеңінен 

қолданбай елестету мүмкін емес. Бұл жол құрылысының көлеміне тікелей қатысты, мұнда 

АЖЖ есептеу геометриясының әдістерін, математиканы, бағдарламалау теориясын, 

дәстүрлі жобалау әдістерін және т.б. қолдануға, сонымен қатар графикалық 

құрылғылардың кең спектрі бар компьютерлерді қолдануға негізделген. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Жолды қайта жаңғырту бастапқы жол 

құрылысының сапасымен тығыз байланысты. Автомобиль жолын күтіп ұстау – бетіндегі 

жарықтарды жөндеу Жол төсемінің жеткіліксіздігі немесе іргетастың қалыңдығы немесе 

осы элементтердің дұрыс жасалмауы көп ұзамай қымбат патч немесе жер бетін жөндеуге 

әкеледі. Тар жолақ ауыр көлікті жаяу жүргіншілер жолағында бір доңғалақ жинағымен 

қозғалуға мәжбүр еткенде жолды күтіп ұстау күрделі мәселеге айналады. Дұрыс 

жобаланбаған жол құрылымдары эрозияны немесе материалды шөгуді және қымбат 

тұратын тазалауды немесе басқа түзету шараларын білдіреді. 

Күтілетін нәтижелер:Пәнді оқу нәтижесінде студент: 

Білу керек:  Жолдарды күтіп ұстау теориясының негіздері және олардың жұмыс 

істеуін басқару. 

Білу:Автомобиль жолдарының жағдайын бақылау, диагностикалау және бағалау. 

Автомобиль жолдарын күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі іс-шаралар жүйесі және оларды 

жоспарлау; 

 

 

Көпірлердің сейсмикалық тұрақтылығы    - 4 кредит 

Пререквизиттер: Геодезия, инженерлік механика I, құрылыс материалдары I, 

инженерлік геология, топырақ механикасы, инженерлік механика II. 

Постреквизиттер:Дипломдық жұмыс. 

Курстың мақсаты: студенттер сейсмикалық аймақтардағы туннельдерді жобалау, 

салу және пайдалануды зерттеу туралы теориялық білім алады.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Негізгі назар сейсмикалық қозғалыстарды шектеу 

үшін болат шыбықтарды байлау жүйесі ретінде пайдаланатын әдісті енгізу арқылы 

көпірлердің сейсмикалық төзімділігін арттыруға бағытталған. Бойлық сейсмикалық 

ығысуларды азайту болат өзекшелерді қолдану арқылы қол жеткізіледі, олар да кернеу 

және қысу кезінде әрекет етеді. Кәдімгі болат шыбықтар көпір төсемінің бетонына 



жабыспай, бойлық бағытта көпір аралығындағы керілгеннен кейін арналарда 

қолданылады. Болат арқандардың күштері дұрыс белгіленген тіректерге немесе 

толтырғышқа беріледі. 

Күтілетін нәтижелер:: сейсмикалық аймақтарда салынған тоннельдерді жобалау 

кезінде туындайтын практикалық мәселелерді шешу үшін теориялық білімді қолдану 

болып табылады. Пәнді оқудың соңында студенттер міндетті түрде 

Білу керек : конструкцияларды есептеу әдістерін білу, оларды туннельдерді 

жобалауда қолдану; 

- туннельдердің элементтерінің беріктігіне, қаттылығына және орнықтылығына 

есептеулер жүргізу. 

Білу:  туннельді төсеуге арналған құрылымдарды жобалау; 

- сейсмикалық аймақтарда салынған туннельдердің беріктігіне, қаттылығына және 

орнықтылығына есептеулер жүргізу үшін. 

 

 

 

Темір жол құрылысын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару - 4 кредит 

 Пререквизиттер:Геодезия, инженерлік механика I, құрылыс материалдары I, 

инженерлік геология, топырақ механикасы, I темір жолды күтіп ұстау және жөндеу.  

Постреквизиттер:Дипломдық жұмыс. 

Курстың мақсаты: темір жол құрылысын қазіргі заманғы ұтымды ұйымдастыру 

негіздерінің экспозициясы, темір жол құрылысын ағымдағы және жедел жоспарлау және 

басқару әдістері, құрылысты ұйымдастыруды модельдеу және автоматтандырылған 

жобалау мәселелері. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Қазіргі уақытта темір жолдардың өткізу қабілетін 

арттыру үшін әртүрлі технологиялар бар, бірақ уақыт өте келе не бұрыннан бар 

маршруттарға жаңа жолдарды қосу, не жаңа маршруттар салу қажет болады, немесе 

қолданыстағы маршруттар жоғары жылдамдықты классификацияға дейін жаңартылады. 

Бұл шығындарды болжау қиын, өйткені жыл сайын бірнеше темір жол миль салынады 

және шығындарға әсер ететін әртүрлі факторлар бар. Дегенмен, жол құқығы, дизайн мен 

құрылыс, материалдар, байланыс және сигнализация және қажет болған жағдайда 

электрлендіру үшін бір миль құнын есептеуге болады. техникалық-экономикалық 

негіздемелерден алынған бағалаулармен салыстырылды, нәтижесінде шығындардың 

басым бөлігі әдістемені қолдану арқылы қайталанды. 

Күтілетін нәтижелер:: Пәнді оқығаннан кейін студент міндетті: 

Білу керек:темір жол құрылысын ұйымдастырудың, жоспарлаудың және 

басқарудың қазіргі заманғы әдістерін, құрылысты ұтымды ұйымдастыруды есептеуді, 

кестелерді жасау тәртібін, құрылыс принциптерін, өндірістік бригадалардың өзара іс-

қимылын және басқаруын, күрделі құрылыстың, әсіресе көлік құрылысының іргелі 

міндеттерін, темір жол көлігін пайдалану және пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету; сабақтас салалардағы ғылыми-техникалық прогрестің негізгі бағыттарын; 

жұмыстың жоғары сапасын қамтамасыз ететін аса маңызды техникалық талаптар; нақты 

құрылыс жағдайында жұмыстың тиімді әдістері мен заманауи технологияны таңдау 

негіздерін; жұмысшының, звеноның немесе бригаданың жұмысын ұйымдастыруға 

қойылатын талаптар; 

Білу: қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып құрылысты ұйымдастыру 

жобаларын және жұмыстарды өндіру жобаларын жасау және темір жол құрылысы кезінде 

жұмыс өндірісін дұрыс басқару, жүйелік талдауды қолдана отырып, сауатты және сыни 

тұрғыдан оқуды қолдана отырып, ұйымдастыру үлгілерін бағдарламалау және әзірлеу; 

техникалық әдебиеттер мен құжаттамалар, нормативтік және анықтамалықтар, 

стандарттар. 

 



 

Автомобиль жолдарын пайдалану – 4 кредит 

Пререквизиттер:Геодезия, Инженерлік механика I, Құрылыс материалдары I, 

Инженерлік геология, топырақ механикасы, Жол құрылысының технологиясы және 

ұйымдастырылуы. 

Постреквизиттер:Дипломдық жұмыс. 

Курсты оқу мақсаты: жолдарды күтіп ұстау және автомобиль жолдарындағы 

қозғалысты ұйымдастыру саласында студенттердің кәсіби дайындығын қалыптастыру 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Автомобиль жолдарын пайдалану жалпы 

пайдаланудағы және қала көшелері бойымен автомобиль көлігі қозғалысының қауіпсіз, 

реттелген және қолайлы жағдайларын қамтитын автомобиль жолдарын пайдалану 

теориясының негіздерін зерттеуге бағытталған. Жол жағдайлары мен көлікті ескере 

отырып, жолдар мен қала көшелерін теориялық іргелі жөндеу және күтіп ұстаумен 

қамтылған және сипатталған көліктік және пайдалану қасиеттері. 

Күтілетін нәтижелер: бар 

- студенттерге автомобиль жолдарын пайдаланудың теориялық негіздерін беру; 

- студенттерге жолдардың көліктік-пайдалану жағдайын бағалау және жөндеу 

жұмыстарының түрлері мен көлемдерін белгілеу бойынша білім мен тәжірибелік 

дағдыларды беру; 

- студенттерді технологияны таңдаумен және жолдарды күтіп ұстау және 

жөндеу бойынша жұмыстарды ұйымдастырумен, сондай -ақ қозғалыс қауіпсіздігі 

мен ыңғайлылығын қамтамасыз ету шараларымен, пайдаланылатын жолдардағы 

қозғалысты ұйымдастыру және басқарумен таныстыру.  

Білу керек: жол жөндеу жұмыстарын тағайындау, көзбен шолып қарау және жол 

ақауларының тізбесін жасау, жол және жол құрылысы жөндеу жұмыстарының 

экономикалық тиімділігін есептеу, жол және жол құрылыстарын пайдалану кезінде күтіп 

ұстау; 

Білу: жол учаскелеріне визуалды тексеру жүргізеді, жол ақауларының тізбесін 

жасайды, жол және жол құрылыстарын жөндеудің экономикалық тиімділігін есептейді, жол 

жөндеу жұмыстарының кестесін жасайды, жөндеу жұмыстарын ұйымдастырады, 

 

 

Көпірлер мен тоннельдер құрылысын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару 

- 4 кредит 

Пререквизиттер:Геодезия, Инженерлік механика I, Инженерлік геология, топырақ 

механикасы. 

Постреквизиттер:Дипломдық жұмыс.  

Курсты оқу мақсаты:көлік құрылысының осы саласындағы күрделі өндірістік 

жүйелердің қызмет ету заңдылықтарын зерттеу және осы негізде осы жүйелерді 

пайдаланудың ең ұтымды әдістерін іздеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы:Дәстүрлі түрде болат конструкция пәнде өте ұзақ 

аралықтар үшін қолданылған, бірақ қазіргі уақытта бетон аркалар үлкен көпірлер үшін де 

қолданылады. Аспалы көпірлер үлкен бір аралықты көпірлер үшін ең кең таралған және 

болат кабельдердің жоғары созылу беріктігі басқа қолдау нұсқаларымен салыстырғанда 

өте үнемді жобалық шешімді қамтамасыз етеді. 

Күтілетін нәтижелер: 

- студенттерді көпірлердің массивтік құрылымдарымен және жолдардағы жасанды 

құрылыстармен таныстыру; 

- көпірлерді есептеу негіздерін беру; 

- студенттерді көпірлер, тоннельдер, құбырлар салудың негізгі әдістерімен 

таныстыру. 



Білу керек: жолды күтіп ұстау және қозғалысты ұйымдастыру негіздері; - жолдарды 

күтіп ұстау мен жөндеуді ұйымдастыру және технологиясы; -жол қауіпсіздігін 

ұйымдастыру және қамтамасыз ету 

Білу: жолдағы қозғалыстың қарқындылығы мен құрамын анықтау; 

- жол төсемдерінің беріктігін анықтау; - жабынның және жабынның ақауларын 

анықтау; - жабынның кедір-бұдырлығын анықтау. 

 


