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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

мемлекеттік университетінің Өзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында 

жасақталды.   

 Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру, 

базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау 

компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда маңызды 

құжат болып табылады. 

 

Құрметті студент! 

 

Каталогта Жалпы білім беру (ЖБП), Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері 

циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың 

бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, пререквизиттері мен 

постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге бөлінген кредит мөлшері 

мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.  

Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және өзіңіздің жеке оқу 

жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет 

деканатынан немесе эдвайзерден көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 

 
 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Данный Каталог элективных модулей (КЭМ) сформирован Центром по управлению 

изменениями и оценке качества образования Актюбинского регионального государственного 

университета имени К.Жубанова. 

 В Типовых учебных планах специальностей определены дисциплины обязательного 

компонента и объем компонентов по выбору. Для определения образовательной траектории 

Каталог играет важную роль.  

 

Уважаемый студент! 

 

 Данный каталог содержит элективные компоненты по циклам общеобразовательных 

(ООД), базовых (БД) и профилирующих дисциплин (ПД). Компоненты указаны с 

соблюдением единой системы кодировки дисциплин, с указанием количества кредитов , 

семестра, цели изучения курса, пререквизитов и постреквизитов дисциплин, а также 

Дублинских дескрипторов и ожидаемых результатов.  

       При выборе дисциплин вы можете обратиться в деканат факультета или к эдвайзеру 

для получения необходимых сведений и правильного составления индивидуального учебного 

плана. 

 

 

Желаем удачи!  
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ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ  

 НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. 

2. Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР 

БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (12.10.2018 жылғы №563 

өзгертулермен және толықтырулармен).  

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген. 

4. ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

5. Типтік оқу жоспарлары (2016 жылдар). 

6. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің 

шешімдері. 

7. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, 2020ж.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  

КАТАЛОГА ЭЛЕКТИВНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

1. Государственный общеобязательный стандарт высшего образования Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года №604.  

2. Положение об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения 

(приказ МОН РК от 20 апреля 2011 года №152 с изменениями и дополнениями №563 от 

12.10.2018г.). 

3. Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы  

высшего и (или) послевузовского образования. Утверждены приказом МОН РК №595 от 30 октября 2018 

года. 

4. ГОСО РК. Система кодирования учебных дисциплин высшего и послевузовского 

образования (ГОСО РК 5.05.001-2005). 

5. Типовые учебные планы (2016 годов.). 

6. Решения Ученого совета Актюбинского регионального государственного университета 

имени К.Жубанова. 

7. Положение о каталоге элективных дисциплин (АРГУ имени К.Жубанова, 2020 г.). 
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ТЕХНИКАЛЫҚ ФАКУЛЬТЕТ 

6В07101 – КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

2 курс 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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5.1 Модуль - Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және спорт, 14 кредит 

ЖБП ТК KBN  2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5 

ЖБП МК Fil 2108 Философия 3 5 

ЖБП МК DSh 2109 Дене шынықтыру 3,4 4 

5.2 Модуль - Әлеуметтік ғылымдар және спорт, 14 кредит 

ЖБП ТК KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

ЖБП МК Fil 2108 Философия 3 5 

ЖБП МК DSh 2109 Дене шынықтыру 3,4 4 

6.1 Модуль - Базалық техникалық пәндер,  19 кредит 

БП ЖК EEN  2205 Электротехника және электроника негіздері 3 4 

БП ТК HOMM 2206 Химия және отын-майлау материалдары 3 5 

БП ТК TM 2207 Техникалық механика 3 5 

БП ТК 
ZhTTSKK 

2208 

Жылулық техника, термодинамика және салқындатқыш көлік 

құралдары 
4 5 

6.2 Модуль -  Базалық пәндер, 19 кредит 

БП ЖК EEN  2205 Электротехника және электроника негіздері 3 4 

БП ТК OAT 2206 Отынның альтернативті түрлері 3 5 

БП ТК КM 2207 Қолданбалы механика  3 5 

БП ТК TZhTN 2208 Термодинамика және жылу техникасы негіздері 4 5 

7.1 Модуль - Көліктегі заманауи технологиялар, 14 кредит 

БП ТК OСKPM 2209 Өндірісті цифрлендіру және көліктік процестерді модельдеу 3 4 

БП ТК MZhIT 2210 Машина жасаудағы инновациялық технологиялар 4 5 

БП ТК MSSL 2211 Метрология, стандарттау, сертификаттау және лицензиялау 4 5 

7.2 Модуль -Модельдеу және автомобиль құрастыру технологиясы, 14 кредит 

БП ТК KSС 2209 Көлік саласын цифрлендіру 3 4 

БП ТК AKTN 2210 Автомобиль құрастыру технологиясының негіздері 4 5 

БП ТК OASTO 2211 
Өзара ауыстырылымдық, стандарттау және техникалық 

өлшемдер 
4 5 

8.1 Модуль - Көлік құрылысы және көлікті пайдалану, 13  кредит 

БП ЖК ZhKK 2212 Жалпы көлік курсы 4 5 

БП ТК 
ZAKTKK 

2213 

Заманауи автокөліктің құрылысы және техникалық қызмет 

көрсету 
4 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 4 3 

8.2 Модуль - Көлік технологиялары, 13  кредит 

БП ЖК ZhKK 2212 Жалпы көлік курсы 4 5 

БП ТК KKKTP 2213 Көлік құралдары, құрылысы және техникалық пайдалану  4 5 

БП  Өндірістік тәжірибе 4 3 

 

5.1 Модуль - Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және спорт 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  
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Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

5.2 Модуль - Әлеуметтік ғылымдар және спорт 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер 

мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере 
отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге 

де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқықтың пайда болуы. Мемлекеттің түсінігі және мәні. 

Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттің механизмі және мемлекеттің функциясы. Құқықтық мемлекет 

және азаматтық қоғам. Құқықтың түсінігі, мәні, қағидалары және функциялары. Құқықтың қайнар-көздері 

(нысаны), құқықтың нормасы, құқықтық қатынастар. Құқық шығармашылық және құқықты жүзеге асару. Құқық 

бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық. Құқықтың түсінігі. Құқық ұғымының мәні. Құқық 

функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтың қайнар көздері. Құқық нормасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсінуВ) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 
мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

 

6.1 Модуль - Базалық техникалық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехника және электроника негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубаев С.Т.   

Курсты оқытудың мақсаты: жартылай өткізгіш аспаптардың әрекет ету принциптерін, параметрлері мен 

сипаттамаларын зерттеу және оларды электрондық құрылғылардың сұлбаларын құру үшін қолдану бойынша 

білімді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың бөлімдері: базалық жартылай өткізгіш аспаптар және логикалық 

элементтер, жартылай өткізгіш диодтар және транзисторлар, жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғылары, 

аналогты электрондық құрылғылардың схемотехникасы, түрлендіргіштер, қоректендіру блоктарының 

сұлбатехникасы және бағдарламалық басқару элементтері.   
Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика   

Постреквизиттері: Көлік техникасының электронды, электржабдықтары және автоматты басқару жүйелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: А) электрлік схемаларды 

оқи білу; зарядталған бөлшектердің ір түрлі орталарда және әртүрлі жағдайларда концентрациясының өзгеруі 

мен қозғалысына байланысты болатын құбылыстар мен процестерді; В) төмендегілерді білуі және пайдалана 

алуы тиіс: ғылыми-техникалық, анықтамалық әдебиеттерді және жүйелік қолданбалы бағдарламалық қамтуды 

пайдалануды; С) төмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс: электр және магнит аспаптар мен автоматика 

элементтерді кіретін қазіргі құрал жабдықтардың негізгі бөліктерінің қызметін. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия және отын-майлау материалдары 

Бағдарлама авторы: Айжарикова А.К 
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Курсты оқытудың мақсаты: Автомобиль көлігінің техникалық дұрыс, ұзақ мерзімді және қалтқысыз 

пайдалануды ұйымдастыру, сонымен бірге отын-майлау материалдарын сауатты қолданылу мәселелеріне 

әрдайым көңіл бөліп отыру қажеттілігімен артып отыру. Бұл пәннің бағдарламасы бейорганикалық химия, 

органикалық химия (мұнай химиясы), физика, автомобильдер конструкциясы және есебі теориясы, 

автомобильдердің техникалық эксплуатациясы пәндерімен тығыз байланысты 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай және мұнай өнімдерін алудың қазіргі заманғы технологиялық процестері 

туралы негізгі мәліметтер. Автомобиль қозғалтқыштарында қолданылатын сұйық және газтәрізді отындардың 

жалпы физикалық-химялық және эксплуатациялық-техникалық қасиеттері.  Сығылумен оталатын 

қозғалтқыштарда қолданылатын отындардың эксплуатациялық-техникалық қасиеттері Іштен жану 

қозғалтқыштарында қолданатын газ тәрізді отындардың эксплуатациялық-техникалық қасиеттері, 

автомобильдердің қозғалтқыштарына, трансмиссия агрегаттарына және басқа механизмдеріне арналған 

майлағыш материалдар. Мотор майлары. Трансмиссиялық майлар. 

Пререквизиттері: Химия, Физика, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері, Көлік техникаларының 

конструкциясының негізі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әрі қарай техника дамуының тенденцияларымен қоса, отын - майлау 

материалдарының сапасын жақсарту жолдары туралы, В) отын - майлау материалдарын (ОММ) қолданудың 
экономикалық және экологиялық аспектілері туралы, отындар, майлар және арнайы сүйықтықтардың (ОМАС) 

тағайындалуын, талаптарын және классификациясын және ОМАС-дың қасиеттерін және олар қолданылатын 

түйіндер мен агрегаттардың параметрлеріне әсерін, С) ОМАС сапасының негізгі көрсеткіштерін тәжірибелік 

анықтауды дағдылануға, өз бетінше ОМАС қасиеттерін зерттеуге, ТМАС-дың қасиеттерін талдау және олардың 

жаңадан жобаланған және қолданып жүрген автомобиль мен тракторлардың түйіндерінде қолдану мүмкіндіктері 

туралы шешім қабылдауға, Д) ТМАС-ды пайдаланудың нақты экономикалық және экологиялық салдарын 

болжауға студент міндетті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Техникалық механика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мазмұны студенттердің техникалық біліктілігін көтеруге, кәсіптік 

дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  дағдыландыру, сонымен 

бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. Курстың негізгі міндеттері 

өндіріс техникасы мен әр түрлі  құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану негіздері теориясын 

үйретеді.Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», «Материалдар кедергісі», «Механизмдер мен машиналар 
теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен машина бөлшектері» курстарының негізгі қағидаларын қамтиды.  

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика,Физика, Математика. 

Постреквизиттері: Машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Автоматты басқару теориясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау, В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру, С) машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. Е). есептеу 

алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. Е).кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге 

міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жылулық техника, термодинамика және салқындатқыш көлік құралдары 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: жоғарғы біліктіліктің маманының құралымы, технологиялық өндірістік және 

өңдеуші саланың шеңберлері үшін, машина агрегаттарын жобалау және зерттеу әдiстерi; әр түрлi  машина 

типтерiн термодинамикалық моделдеу әдiстерi туралы білім мен дағды алуға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қағиданың және тәртіптің тәжірибесінің негізінің мазмұны. Техникалық 

термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың екі заңы. Термодинамиялық үдерістер. 

Тасқынның термодинамикасы. 
Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика  

Постреквизиттері: Сұйықтар мен газдар механикасы және машиналардың гидро-пневможетегі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бірінші және екі термодинамиканың заңдарының; В)  жұмыс және бөлек-

бөлек үдерістің жылулығын есептеу; С)  бірінші және екі термодинамиканың заңдарының зерттеу. D)  жұмыс 

және бөлек-бөлек үдерістің жылулығын есептеу; әртүрлі  мақсаттардағы отынның шығынының үнемін 

төмендету.Е). отын тұтынуды және технологиялық машиналардың процестер мен аппараттар қатысты есептеу. 

 

6.2 Модуль -  Базалық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Отынның альтернативті түрлері 

Бағдарлама авторы: Айжарикова А.К  
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Курсты оқытудың мақсаты: көлік техникасын жөндеу және техникалық қызмет көрсету, пайдалану, өндіру 

кезінде металл емес материалдарды пайдалану саласында негізделген және сауатты шешімдер қабылдауға 

дайындау.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автоэксплуатациялық материалдар және олардың жіктелуі. Автомобиль отыны, 

май және майлау, олардың мақсаты, түрлері және қасиеттері. Сынау әдістерімен қасиеттер көрсеткіштерін 

анықтау. Автоэсплуатациялық материалдар сапасының көлік техникасы жұмысының тиімділігіне әсері. Оларды 

сақтау және мақсаты бойынша қолдану технологиясы   

Пререквизиттері: Химия, Физика, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері, Көлік техникаларының 

конструкциясының негізі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жанар-жағар май материалдарының сапасын зертханалық, стендтік және 

жол әдістерімен анықтай білу; В) автоэсплуациялық материалдардың сапасын бақылау және пайдалану 

қасиеттерін бағалау; құбылыстарды талдау; С) себептері және автоэсплуациялық материалдарды пайдалану 

кезінде көлік техникасының жұмысқа қабілеттілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге бағытталған 

негізделген шешімдер әзірлеу.. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қолданбалы механика 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге дұрыс дүниетану,ой-өріс беруге,студенттерді оқулықтармен, 

ғылыми басылымдармен жұмыс жасауға үйретуге,студенттердің техникалық біліктілігін көтеруге, кәсіптік 

дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  дағдыландыру, сонымен 

бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. Курстың негізгі міндеттері 

өндіріс техникасы мен әр түрлі  құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану негіздері теориясын үйретеді. 

Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», «Материалдар кедергісі», «Механизмдер мен машиналар теориясы» 

және «Құрылым жасау негіздері мен машина бөлшектері» курстарының негізгі қағидаларын қамтиды.  

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика,Физика, Математика. 

Постреквизиттері: Машина бөлшектері және құрастыру негіздері, Автоматты басқару теориясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау. В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру. С) машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. D)  есептеу 

алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Термодинамика және жылу техникасы негіздері. 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А. А.  

Курсты оқытудың мақсаты: технологиялық сала үшін жоғары білікті мамандарды қалыптастыру. өндірістік 

және қайта өңдеу салалары 

Курстың қысқаша мазмұны: пәннің теориясы мен практикасы негіздерінің мазмұны. Техникалық 

термодинамика. Термодинамиканың бірінші заңы. Термодинамиканың екінші заңы. Термодинамикалық 

процестер. Ағын термодинамикасы. Циклдер булы су қондырғылары. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика  

Постреквизиттері: Сұйықтар мен газдар механикасы және машиналардың гидро-пневможетегі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі заңдар, теоремалар, Жылутехниканың принциптері; В) теорияны 

нақты техникалық есептерді шешуге қолдану; С) отын шығынын азайтуды анықтау әдістері; D) 

термодинамиканың бірінші және екінші заңдарын қолдану; Е). технологиялық машиналарда қолданылуы мүмкін 

тәсілдермен газ бен бу энергиясының және сұйықтықтардың қозғалысының өзара түзілуі бойынша міндеттерді 

шешу дағдысы. 

 

7.1 Модуль - Көліктегі заманауи технологиялар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті цифрлендіру және көліктік процестерді модельдеу 

Бағдарлама авторы: Куанышев М. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлік және логистиканы цифрландыру. Секторды цифрландыруды шешу үшін 

негізгі міндет-транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: жаңа заман талаптарына сәйкес өндірісті цифрландыру және ғаламдық жаңғырту 

шеңберінде өндірістің келесі негізгі бағыттарын дамытады: көлік пен логистиканы цифрландыру 

Секторды цифрландыруды шешу үшін негізгі міндет - транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. Көлік 

құралдарын, инфрақұрылымды, пайдаланушыларды және ақпараттық технологияларды жүйелі біріктіру үшін 

зияткерлік көлік жүйесі әзірленетін болады, ол кезең-кезеңмен енгізу кіші құрамдастарынан, оның ішінде 

автожолдарды пайдаланғаны үшін қаражат жинауды автоматтандыруға арналған техникалық құралдар 

кешенінен, негізгі автомобиль көлік дәліздерінде Орнатылатын Көлік құралдарын тоқтатпай қарқынды жүйеден, 
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жол қозғалысын басқару жүйесінен тұрады. Осының барлығы жүргізушіге жолдағы жағдай туралы хабарлауға, 

климаттық жағдайларды талдау және болжау жүйесін құруға, бейнебақылау жүйесін пайдалануға және ЖҚЕ 

бұзушылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Материалтану және конструкция материалдардың технологиясы 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) қазіргі кезеңде қоғамдағы нарықты дамыту және қызмет көрсету саласын 

ақпараттандыру мәселелері алдыңғы қатарлы ақпараттық технологияларды енгізуді талап етеді. В) Бұл 

технологиялар басқару субъектілеріне басты мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндік береді. С) Сыртқы әсерлерге 

тез бейімделген оңтайлы Ақпараттық технологиялар қызмет саласының тиімділігін арттырудың негізгі шарты 

болып табылады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Машина жасаудағы инновациялық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К 

Курсты оқытудың мақсаты: пәннің болып студенттерге бағыт қалыптастыруға қабілеттілік жағдайын талдау 

құрайтын элементтердің автомобиль көлігі  табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: көлік техникасын өндіру технологиясының негіздері. Бұйым конструкциясының 
технологиялылығы. Бөлшектерді механикалық өңдеу дәлдігі. Өңдеу негіздері бөлшектерді өңдеудің 

технологиялық процестерін жобалау. Көлік техникасын жөндеу технологиясының негіздері. Бөлшектердің 

техникалық жағдайын бағалау. Бөлшектерді қалпына келтіру тәсілдері және бөлшектерді қалпына келтіру 

тәсілдерін жіктеу. Автомобильдердің типтік бөлшектері мен рамаларын қалпына келтіру технологиясы. 

Автомобильдерді құрастыру технологиясының негіздері. Агрегаттар мен автомобильдерді жалпы құрастыру 

және сынау. 

Пререквизиттері: Материалтану және конструкция материалдардың технологиясы, Математика, Физика, 

Химия 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері, Көлік құралдары 

техникалық қызмет көрсетудің заманауи технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) эксперименттерді жүргізу, нәтижелерді өңдеу және талдау білігі; 

автомобильдердің және олардың құрамдас бөліктерінің техникалық жағдайын анықтау, жөндеудің техникалық 

деңгейін бағалау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метрология, стандарттау, сертификаттау және лицензиялау 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Техникалық реттеу саласында профессинальдық білімдері мен тәжірибелік пен 

ғылыми жүйесін студенттерге қалыптастыру, өнімдердің сәйкестігін белгілеп дәлелдеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Метрология, стандартизация және сапаны басқарудың техникалық талаптарға 

өнімдердің сәйкестігін белгілеп дәлелдеу: түсініутер, түрлері, нысаналар, әдістері мен қолдану аймақтары, 

нормативтік құжаттар. Метрология, стандартизация және сапаны басқару,құрастыру өнімдерін және қосымша 

өндірістердегі өнімдерін ретпен стандарттау және сертификаттау, көлік құралдарын жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету жұмыстарының сапасы, көліктерде қызмет көрсетулер техникалық құжаттар мен нормативтік 

талаптарға сәйкестігін дәлелдеу. 

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Құқық негіздері. Экология және тұрақты даму. 

Постреквизиттері: Автомобильдер (конструкциясы және трансмиссиясын есептеу) Автомобильдерді 

техникалық пайдалану. Көлік техникасын жөндеу және өндіріс технологиясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Машиналарды конструкциясын құрастыру кезінде пайдалану талаптарын 

ескере отырып дәлділіктегі геометриялық нормаларын таңдау негіздеу. В)  стандартизация принциптері мен 

әдістерінің негіздері, нормативті-техникалық құжаттармен жұмыс жасау, өлшемдердің қорытындысымен 

олардың жарақтылығы бойынша бөлшектердің геометриялық өлшемдерін өлшеу. С)  машина жасау типті 

бұйымдарының модельін құру. D)  есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 
7.2 Модуль - Модельдеу және автомобиль құрастыру технологиясы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік саласын цифрлендіру 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлікті және логистиканы цифрландыру. Секторды цифрландыруды шешуге 

арналған негізгі міндет – транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті жаһандық жаңғырту және цифрландыру шеңберінде жаңа уақыт 

талаптарына сай өндірістің мынадай негізгі бағыттарын дамытуда: Көлікті және логистиканы цифрландыру 

Секторды цифрландыруды шешуге арналған негізгі міндет – транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 

Көлік құралдарын, инфрақұрылымды, пайдаланушыларды және ақпараттық технологияларды жүйелі біріктіру 

үшін Зияткерлік көлік жүйесі  әзірленеді, ол кезең-кезеңмен енгізудің кіші құрамдауыштарынан, соның ішінде 
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автожолдарды пайдаланғаны үшін қаражат жинауды автоматтандыру үшін техникалық құралдар кешенінен, 

негізгі автомобильдік көліктік дәліздерде орнатылатын көлік құралдарын тоқтатпай өлшеудің қарқынды 

жүйесінен, жол қозғалысын басқару жүйесінен тұрады. Бұның барлығы жүргізушіге жолдағы жағдай туралы 

хабарлауға, климаттық жағдайларды талдау және болжау жүйесін құруға, бейне мониторинг жүйесін 

пайдалануға және ЖҚЕ бұзуды анықтауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Материалтану және конструкция материалдардың технологиясы 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қазіргі кезеңде қоғамда нарықтықта даму мен қызмет саласын ақпараттандыру 

проблемалары алдыңғы ақпараттық технологияларды енгізуді талап етеді. Бұл технологиялар басқару 

субьектілеріне басты мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндіктер береді. Сыртқы әсерлерге тез бейімделетін 

оптималды ақпараттық технология қызмет саласының тиімділігін жоғарылатудың негізгі шарты болып 

табылады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль құрастыру технологиясының негіздері 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге бағыт қалыптастыруға қабілеттілік жағдайын талдау құрайтын 
элементтердің автомобиль көлігін оқыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көлік техникасын жөндеу технологиясының негіздері. Бөлшектердің техникалық 

жағдайын бағалау. Бөлшектерді қалпына келтіру тәсілдері және бөлшектерді қалпына келтіру тәсілдерін жіктеу. 

Автомобильдердің типтік бөлшектері мен рамаларын қалпына келтіру технологиясы. көлік техникасын өндіру 

технологиясының негіздері. Бұйым конструкциясының технологиялылығы. Бөлшектерді механикалық өңдеу 

дәлдігі. Өңдеу негіздері бөлшектерді өңдеудің технологиялық процестерін жобалау. Автомобильдерді құрастыру 

технологиясының негіздері. Агрегаттар мен автомобильдерді жалпы құрастыру және сынау.. 

Пререквизиттері: Материалтану және конструкция материалдардың технологиясы, Математика, Физика, 

Химия 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері, Көлік құралдары 

техникалық қызмет көрсетудің заманауи технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: эксперименттерді жүргізу, нәтижелерді өңдеу және талдау білігі; 

автомобильдердің және олардың құрамдас бөліктерінің техникалық жағдайын анықтау, жөндеудің техникалық 

деңгейін бағалау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өзара ауыстырылымдық, стандарттау және техникалық өлшемдер 
Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Техникалық реттеу саласында профессинальдық білімдері мен тәжірибелік пен 

ғылыми жүйесін студенттерге қалыптастыру, өнімдердің сәйкестігін белгілеп дәлелдеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Автокөліктегі, өндірістердегі лицензия  және сертификация техникалық талаптарға 

өнімдердің сәйкестігін белгілеп дәлелдеу: түсініутер, түрлері, нысаналар, әдістері мен қолдану аймақтары, 

нормативтік құжаттар. Автомобильдер құрастру өнімдерін және қосымша өндірістердегі өнімдерін ретпен 

стандарттау және сертификаттау, көлік құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жұмыстарының 

сапасы, көліктерде қызмет көрсетулер техникалық құжаттар мен нормативтік талаптарға сәйкестігін дәлелдеу. 

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Құқық негіздері. Экология және тұрақты даму. 

Постреквизиттері: Автомобильдер (конструкциясы және трансмиссиясын есептеу) Автомобильдерді 

техникалық пайдалану. Көлік техникасын жөндеу және өндіріс технологиясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Машиналарды конструкциясын құрастыру кезінде пайдалану талаптарын 

ескере отырып дәлділіктегі геометриялық нормаларын таңдау негіздеу. В)  стандартизация принциптері мен 

әдістерінің негіздері, нормативті-техникалық құжаттармен жұмыс жасау, өлшемдердің қорытындысымен 

олардың жарақтылығы бойынша бөлшектердің геометриялық өлшемдерін өлшеу. С)  машина жасау типті 

бұйымдарының модельін құру. D)  есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 
8.1 Модуль - Көлік құрылысы және көлікті пайдалану 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жалпы көлік курсы 

Бағдарлама авторы: Сауханов Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Жалпы көлік курсы» пәнін оқытудың мақсаты-көлік, жүйелілік, қазіргі 

қоғамдағы көліктің маңызы мен рөлі, көлік түрлері және олардың өзара байланысы, сондай-ақ қызмет ету 

шарттары туралы кешенді түсініктерді қамтамасыз ететін тасымалдау саласында білім алушылардың тиісті 

дүниетанымы мен білімін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нақты жол жағдайларында табиғи эксперименттер мен көлік ағыны қозғалысының 

сипаттамасына зерттеулер жүргізу Елеулі қиындықтармен: еңбектің, уақыттың, құралдардың үлкен 

шығындарымен және оларды дұрыс ұйымдастырудың күрделілігімен байланысты. Көлік ағындарының 



11 

 

жекелеген сипаттамаларына қысқа мерзім ішінде бақылаудың осы сипаттамалардың қозғалыс қарқындылығына 

немесе жылдамдығына тұрақты тәуелділігін алу мүмкін емес болып табылады. Көлік ағындарын математикалық 

моделдеу әдістері ЭЕМ көмегімен Эксперименталды зерттеу жүргізуге мүмкіндік береді, әртүрлі қызықтыратын 

жағдайларды моделдейді, көлік ағынының сипаттамаларының комбинациясы, жол қозғалысын ұйымдастырудың 

әртүрлі құралдарының болуы және т. б. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Физика. 

Постреквизиттері: Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Технологиялық процестерді жобалауды, көлік ағындарын басқару жүйелерінің 

құралдарын пайдалануды біледі. Көлік инфрақұрылымы объектілері мен көлік құралдарының түрлі санаттары 

үшін көлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі талаптарды; көлік инфрақұрылымы объектілерінде 

пайдаланылатын қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістерін, инженерлік-техникалық құралдары мен жүйелерін, 

жоспарларды әзірлеу және іске асыру тәртібін біледі.Физика-химиялық процестерді талдау, Математикалық 

модельдер, түрлі салаларда қолданылатын пайдалану материалдарын практикалық қолдану негізінде іргелі, 

жаратылыстану-ғылыми пәндердің базалық білімін меңгерген, оларды өндірістік жағдайларда және кәсіби 

қызметте қолдана алады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Заманауи автокөліктің құрылысы және техникалық қызмет көрсету 

Бағдарлама авторы: Куанышев М. К 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

бойынша білім мен іскерлікке ие болуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: көлік құралдарының техникалық жағдайы. Техникалық күй параметрлері, оларды 

анықтау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 

құрылымы, олардың түрлері мен көлемі бойынша сипаттамасы. Көлік құралдарының техникалық жай-күйін 

диагностикалау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

технологиясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Қолданылатын пайдалану материалдары, 

олардың сапасының көлік құралдары жұмысының тиімділігіне, сондай-ақ олардың экологиялық қауіпсіздігіне 

әсері. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құжаттардың негізгі анықтамаларын, ережелерін, Көлік 

құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері мен тәртібін білу; В) 

көлік құралдарының түрлі түрлерімен және нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын 
меңгеру; С) көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу тиімділігін 

арттыру мақсатында техникалық-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау. 

 

8.2 Модуль - Көлік технологиялары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдары, құрылысы және техникалық пайдалану 

Бағдарлама авторлары:Мұхтаров А. Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: автомобильдердің әртүрлі типтері мен олардың механизмдерінің құрылымдарын 

талдау және бағалау, сондай-ақ тораптардағы (агрегаттар, жүйелер) жүктемелерді анықтау бойынша білім мен 

дағды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: автокөліктердің және жекелеген агрегаттардың қазіргі және перспективті 

модельдерін бағалау. Әр түрлі үлгідегі және мақсаттағы автомобиль құрылымдарын бағалау және талдау 

әдістемесі. Автомобиль агрегаттарына жүктемені анықтау әдістері және автокөлік құралдарын жобалау және 

құрастыру кезінде оларды есептеу.   

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) курстың негізгі міндеттері: автомобильдердің қолданыстағы 

құрылымдарын талдай білу, В) саланың қолданыстағы жабдықтарын пайдалану кезінде жаңа және сенімді құру 

кезінде қажет. С) пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: Теориялық механиканың негізгі ережелерін, 

материалдардың кедергісін, механизмдер мен машиналар теориясын, d) осы пән оқылатын мамандықтар тобына 

қолданылатын машина бөлшектерін; Е) өндірістің осы саласы үшін типтік машина жасау бұйымының жұмыс 

істеу қабілетін бағалау және жобалаудың қажетті есептері мен процестерін жүргізу және есептеу үлгісін дұрыс 

таңдай білу 
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6В07101 – КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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5.1 Модуль - Өндірісті жобалау, менеджмент және еңбекті қорғау, 13 кредит 

БП ТК OUKM 2215 Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 3 3 

КП ТК KEKKT 2316 Көліктегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 3 5 

КП ЖК KMZh 2317 Көлік мекемелерін жобалау 3 5 

5.2 Модуль - Көліктегі менеджмент және қауіпсіздік техникасы,  13 кредит 

БП ТК OZhKM 2215 Өндірістік жобалау және кәсіпорын менеджменті 3 3 

КП ТК EKOK 2316 Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік 3 5 

КП ЖК KMZh 2317 Көлік мекемелерін жобалау 3 5 

6 Модуль  - Көлік құрылысы, жөндеу және пайдалану,  15  кредит 

КП ЖК KTEK 2318 Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары 3 5 

КП ЖК KTTPSN 2319 Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік 

негіздері 

3 5 

КП ЖК KKZhT 2320 Көлік құралдарын жөндеу технологиясы 3 5 

7.1 Модуль - Көлік құралдарының жүйелерін жобалау және тәжірибе,  20  кредит 

КП ТК KAT 2321 Көліктің арнайы түрлері 3 3 

КП ТК KKTTZhZh 2322 Көлік құралдарының трансмиссиясы мен тірек жүйесін жобалау  3 5 

БП  
 

Өндірістік тәжірибе 4 10 

БП  Дипломалды практика 8 2 

7.2 Модуль - Жол-құрылыс машиналары және өндірістік тәжірибе,  20  кредит 

КП ТК ZhZhM 2321 Жер жұмыстарының машиналары 3 3 

КП ТК ZhKMMKZh 2322 Жол-құрылыс машиналарының механизмдері мен 

құрылғыларын жобалау 

3 5 

БП  
 

Өндірістік тәжірибе 4 10 

БП  Дипломалды практика 8 2 

 
5.1 Модуль - Өндірісті жобалау, менеджмент және еңбекті қорғау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Мамандандырылған басшылық орындайтын инженерлік қызметке студенттерді 
дайындау болып табылады. Терең білім мен оның ішкі байланысы негізінде ұжымды басқару әдістері мен 

құралдарын меңгеру, басқарудың тәжірибесін қолдану, маңызды қорлар мен жоғары нәтижелерге жетудің 

факторлары болып табылатын басқару қызметінің жаңа жолдарын жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті басқарудың және жоспарлаудың, ұйымдастырудың қазіргі заманғы 

міндеттері. Нарық жағдайындағы автомобиль көлігі. Еңбек жоспары. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Көлік логистикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында 

арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін реттеу арқылы 

машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының көрсеткіштерін 

анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін қолдануға 

практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын құрылымын 

біліп, атай білуге міндетті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

Бағдарлама авторы: Қуанышев М.Қ. 
Курсты оқытудың мақсаты: Өндірістік нысандардағы денсаулықты сақтау және қауіпсіз еңбек шарттарын 

қамтамасыз ететін әлеуметтік - құқықтық, ұйымдастырушылық - техникалық, санитарлық -гигиеналық және 

өртке қарсы шаралар жүйесін үйрету. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен 

актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және 

зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Жұмыс орнындағы микроклиматты зерттеу. Өндірістік 

санитария. Жарықтандыру және оның нормасы Өндірістік шулар. Өндірістік дірілдер Еңбекті қорғаудың 

эргономикалық негіздері. Сәуле шығарудың зиянды әсерлерінен қорғану. Өндірістік ғимаратарға қойылатын 

санитарлық техникалық талаптар. Өндірістік қондырғыларды пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. Өндірістік 

құралдарын каупсіздігін қамтамасыз ету. Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндірудің бірінші ретті құралдары. 

Перереквизиттері: Химия, Физика, Құқық негіздері, Көлік инспекциясының қызметі, Көлікті және жүкті 

бақылау қызметі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты заңдық және нормативтік құқықтық құжаттарды, еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру және мамандықтарға сай қауіпсіз еңбек шарттарының принциптерін, қауіпті және зиянды өндіріс 

факторларының пайда болу табиғатын, еңбекті қорғауды басқару принциптерін үйрену. В) нысандарға 

қойылатын санитарлық-техникалық талаптарды,жарақаттануларды болдырмау шараларын, жазатайым 

оқиғаларды зерттеу тәртібін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін және т.б.; еңбектің ауырлығын 

бағалай білуге, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігін бағалай білуге, еңбек және демалыс кестесін құра білуге; 

қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтайтын аспаптарды пайдалана білуге, конструкторлық және 
техникалық құжаттарда қауіпсіз еңбек туралы инструкцияларды құрастыра білуге. D) Қазақстан 

республикасының Конституциясының, еңбекті қорғау туралы заңдар, қарарлар, инструкциялардың талаптарын; 

қауіпті және зиянды факторлардың табиғатын; көлік құралдарының және өндірістік процесстердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету принциптерін. Е) техника қауіпсіздігі жөнінде оқытып үйретуге және инструктаж өткізуге, еңбек 

қорғау туралы есеп беруге және есеп жүргізуге, нысандардағы еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыра білуге, 

өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыра білуге. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік мекемелерін жобалау 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобильдік көлік мекемелерін жобалаудағы технологиялық тәжірибелер мен 

теорияларды оқу, АКМ және ТҚКС өндірістік-техникалық базаларының болашақта даму және техникалық 

қаруландыру қажеттілігін тапсырыстарды шешу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көлікті пайдалану және мекмелерді технологиялық жобалау негіздері. АКМ және 

ТҚКС жұмысшылар саны мен жұмыс көлемдері, өндірістік бағдарламаларды есептеу әдістері.Өндірістік 

процесстерді механизациялау. Өндірістік телімдер мен аймақтарды технологиялық жоспарлау. Автокөлік 

мекемелерін жалпы жоспарлау. Жобаның технико-экономикасын бағалау.  
Пререквизиттері: Материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. АКМ және ТҚКС жалпы жобалау принциптері мен 

методологиясы;қолданыстағы заңдар мен жобалу және нормативті-техникалық құжаттарының саласындағы 

түсініктерді меңгеру. 

 

5.2 Модуль - Көліктегі менеджмент және қауіпсіздік техникасы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірістік жобалау және кәсіпорын менеджменті 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық экономикасындағы негізгі қажетті тұрақтылық бағытын, оқыту 

саласындағы экономикалық заңдылықтардың болуын, мекемелердегі көліктік тасымалдауды басқару және 

экономикалық процесстерді санды және сапалы бағалау саласында студенттерге тәжірибелік пен білімдерін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоспарлау және өндірістерді басқарудағы жаңа шешімдер. Автомобильдік көлік 

жағдайындағы нарықтар. Менеджмент жұмыстар бойынша жоспар. Көлік мекемелеріндегі қаржылық ережелер. 
Салық салу жүйелері. Пайдалану факторларындағы тиімділіктер. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Көлік логистикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Менеджмент жүйесі негізінде мекемелерді идентификациялау, көлік 

кешенінің  кәсіпорындарында ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптерін жиынтығы,  мекемелердегі 

көліктік менеджмент процесстерді санды және сапалы бағалау саласында студенттерге тәжірибелік пен 

білімдерін қалыптастыру, менеджмент ой-өрісін дамыту болып табылады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М.,Қуанышев М.Қ. 
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Курсты оқытудың мақсаты: өндірістік нысандардағы денсаулықты сақтау және қауіпсіз еңбек шарттарын 

қамтамасыз ететін әлеуметтік - құқықтық, ұйымдастырушылық - техникалық, санитарлық -гигиеналық және 

өртке қарсы шаралар жүйесін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. 

Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды 

өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Жұмыс орнындағы микроклиматты зерттеу. Өндірістік санитария. 

Жарықтандыру және оның нормасы Өндірістік шулар. Өндірістік дірілдер Еңбекті қорғаудың эргономикалық 

негіздері. Сәуле шығарудың зиянды әсерлерінен қорғану. Өндірістік ғимаратарға қойылатын санитарлық 

техникалық талаптар. Өндірістік қондырғыларды пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. Өндірістік құралдарын 

каупсіздігін қамтамасыз ету. Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндірудің бірінші ретті құралдары. 

Перереквизиттері: Химия, Физика, Құқық негіздері, Көлік инспекциясының қызметі, Көлікті және жүкті 

бақылау қызметі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты заңдық және нормативтік құқықтық құжаттарды, еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру және мамандықтарға сай қауіпсіз еңбек шарттарының принциптерін, қауіпті және зиянды өндіріс 

факторларының пайда болу табиғатын, еңбекті қорғауды басқару принциптерін үйрену. В) нысандарға 

қойылатын санитарлық-техникалық талаптарды,жарақаттануларды болдырмау шараларын, жазатайым 
оқиғаларды зерттеу тәртібін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін және т.б.; еңбектің ауырлығын 

бағалай білуге, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігін бағалай білуге, еңбек және демалыс кестесін құра білуге; 

қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтайтын аспаптарды пайдалана білуге, конструкторлық және 

техникалық құжаттарда қауіпсіз еңбек туралы инструкцияларды құрастыра білуге. D) Қазақстан 

республикасының Конституциясының, еңбекті қорғау туралы заңдар, қарарлар, инструкциялардың талаптарын; 

қауіпті және зиянды факторлардың табиғатын; көлік құралдарының және өндірістік процесстердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету принциптерін. Е) техника қауіпсіздігі жөнінде оқытып үйретуге және инструктаж өткізуге, еңбек 

қорғау туралы есеп беруге және есеп жүргізуге, нысандардағы еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыра білуге, 

өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыра білуге. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік мекемелерін жобалау 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобильдік көлік мекемелерін жобалаудағы технологиялық тәжірибелер мен 

теорияларды оқу, АКМ және ТҚКС өндірістік-техникалық базаларының болашақта даму және техникалық 

қаруландыру қажеттілігін тапсырыстарды шешу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көлікті пайдалану және мекмелерді технологиялық жобалау негіздері. АКМ және 
ТҚКС жұмысшылар саны мен жұмыс көлемдері, өндірістік бағдарламаларды есептеу әдістері.Өндірістік 

процесстерді механизациялау. Өндірістік телімдер мен аймақтарды технологиялық жоспарлау. Автокөлік 

мекемелерін жалпы жоспарлау. Жобаның технико-экономикасын бағалау.  

Пререквизиттері: Материалтану. Конструкциялық материалдар технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. АКМ және ТҚКС жалпы жобалау принциптері мен методологиясы; В. 

қолданыстағы заңдар мен жобалу және нормативті-техникалық құжаттарының саласындағы түсініктерді 

меңгеру. 

6Модуль  - Көлік құрылысы, жөндеу және пайдалану 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Елдің халық шаруашылығындағы көлік техникасы мен технологиясының орны мен 
рөлі. Көлік техникасының энергетикалық қондырғыларының бірлігі мен алуан түрлілігі, олардың елдің халық 

шаруашылығына арналуы. Әртүрлі көлік техникасының энергетикалық қондырғыларының жіктелуі және 

техникалық сипаттамалары. Энергетикалық қондырғылардың принциптік, құрастыру және кинематикалық 

схемалары: әр түрлі мақсаттағы қазіргі поршеньді қозғалтқыштардың негізгі тораптарының конструктивтік 

ерекшеліктері; 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің Энергетикалық қондырғыларды тағайындау туралы, құрылғылар 

негіздері, жұмыс істеу принциптері, жұмыс ерекшеліктері, әр түрлі көлік техникасының энергетикалық 

қондырғылары туралы және оларда өтетін процестердің теориясын зерттеу негізінде білім алуы, негізгі 

техникалық-экономикалық, тиімді және экологиялық сипаттамаларды арттыру жолдарын анықтау. 

Курсттың қысқаша сипаттамасы:  Энергетикалық қондырғылардың жіктелуі; энергоқондырғылардың әрекет 

принципі, есептеуі және құрылымы; энергоқондырғылардың қуатын көтеру әдістері, олардың сипаттамалары; 

көлік энергоқондырғыларының даму перспективалары; көлік техникасына энергожабдықтарды таңдау, жұмыс 

ерекшеліктері. Конструкциялық ерекшеліктері, ауаны беру жүйесінің жұмыс істеу қағидасы, пайдаланылған 

газдар, отынмен жабдықтау, жұмыс режимдерін автоматты түрде басқару, бітеу бөлшектерін майлау, тораптарды 

салқындату, жылу және кернеу. 
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Пререквизиттері: Физика. Жоғары математика. Машина бөлшектері және құрастыру негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Елдегі және шет елдердегі автомобиль көліктерінің конструкцияларының 

даму тенденциялары мен жағдайы туралы, В) конструкциялық ерекшеліктері туралы, С) мамандандырылған 

жылжымалы  құрамның қосымша түйіндері, D)  агрегаттарының құрылғылары туралы білу, Е). кешенді 

қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Автомобильдердің техникалық жағдайларының өзгеру зандылықтары. 

Техникалық қызмет көрсету және автомобиль көлігінің қоғалмалы құрамын жөндеу жүйесі. Автомбильдерге 

және оның агрегаттарына техникалық қызмет көрсетудің технологиялык процестері. Инженер-техникалық 

қызметтер жұмыстарын ұйымдастырудың түрлері мен тәсілдері. Әртүрлі жағдайда автомобильді пайдалану. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқытудың мақсаты автомобильдің негізгі техникалық-пайдаланушылық 

қасиеттерін, техникалық жағдайының өзгеру заңдылықтарын және себептерін, автомобильдердің техникалық 

жағдайын және жұмыс қабілеттілігін қадағалау тәсілдерін, диагностикалық процестерін, техникалық қызмет 
көрсету /ТҚК/ және ағымдағы жөндеудің /АЖ/ технологиясын үйрету. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Автомобиль көлігінің алдында тұрган міндеттер. Автомобильдердің 

техникалық пайдалануының негізгі элементтері. Автомобильдердің техникалық жағдайларының өзгеруінің 

себептері. Кездейсоқ процестер және өлшемдер. Техникалық қызмет көрсету және автомобиль жөндеу жүйесінің 

ескерту жоспары негізін белгілеу. Техникалық қызмет керсету және жөндеу түрлері. Техникалық пайдалану және 

түзетуде пайданылатын мөлшер түрлері. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету түрлерінің мерзімділігін 

анықтау тәсілдері. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуінің операциясы еңбек сиымдылығын анықтау 

түрлері. Автомобильге техникалық қызмет көрсету операцияларының көлемі және тізімі. Құрылғылар. 

Жұмыстардың технологиялық карталары. ИТҚ-тің ұйымдастыру-өндірістік құрылымы. АКМ-дағы өндірісті 

ұйымдастырудың түрлері мен тәсілдері. Автомобиль көлігін материалды-техникалық қамтамасыз ету жүйесі. 

Ерекше жағдайдағы жұмыс істеудің, сақтаудың, техникалық қызмет көрсету және автомобиль жөндеудің 

сипаттамасы. 

Пререквизиттері: Математика. Машина бөлшектері және құрастыру негіздері. Электротехника және 

электроника негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ТҚ көрсету және жөндеудің ұтымды жүйесі, көлікті техникалық жарату 

тиімділігінің кешенді көрсеткіштері. В) Автомобильдерді техникалық пайдаланудың теориялық негізін зерделеу, 
көлік техникасының жұмыс қабілетін қамтамасыздандырудың стратегиясы мен әдісі. С) Автомобильдерді 

техникалық пайдалану нормативі, қызмет көрсету құралының жұмыс өнімділігі мен өткізу қабілетінің түзілу 

заңдылығын. D)  Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетудің алдыңғы қатардағы техникасы мен 

технологиясын, оны ұйымдастыру және басқарудың ұтымды формасын, ТҚ көрсету және жөндеудің кешенді 

көрсеткіштер жүйесін. Е) Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жүйесі техникалық диагноз қою тәсілі 

мен құралына негізделген ТҚ көрсету және жөндеудің прогресшіл технологиясы мен техникасын өндіріске 

енгізу, техникалық пайдаланудың нақты жағдайына лайықтап ТҚ көрсету және жөндеу жұмысын 

ұйымдастырудың тиімді формасын таңдау тәсілін. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдарын жөндеу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К 

Курсты оқытудың  мақсаты:Автомобильдер құрылысының негізімен,автомобильде-рдің көнеру нұсқалары 

және оларды қайта қалпына келтірудегі теориялық жағдайлармен, автомобильдерді жөндеу жүйелерімен, 

әдістерімен таныстырып олардың шешімдерімен  таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кіріспе. Көлік техникасын жөндеу технологияларының негіздері.Бұйымдар 

конструкцияларының технологиялық қасиеттері.Бөлшектерді механикалық өңдеудегі дәлділіктері.Көлік 
техникасын жөндеу технологияларының негіздері. Бөлшектердің техникалық жағдайларын бағалау. Бөлшектерді 

қалпына келтіру әдістерінің классификациясы және оларды қалпына келтіру әдістері. Автомокөліктердің 

қаңқасы мен типтік бөлшектерді қалпына келтіру технологиялары. Автомокөліктерді құрастырып жинақтау 

технологиясының негіздері. Автомокөліктер мен агрегаттарды жалпы құрастыру және сынау. 

Пререквизиттері:Көлік техникаларының  конструкциясының  негізі, Математика, Физика, Химия 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Автокөліктердің конструкциясын талдай білу; В.автокөліктердің жүйе және 

агрегат жүктемелерін сауатты анықтай білу. 
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7.1 Модуль - Көлік құралдарының жүйелерін жобалау және тәжірибе 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктің арнайы түрлері 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы автомобильдер техникаларының конструкциясына сауатты деңгейде 

сараптама жасау, олардың механизмдерінің іс-әрекетері мен құрылыстары, олардың динамикалық 

жұмыстарындағы өзгеру заңдылығын тану , нақты өндірістік жағдайда олардың жақсаруындағы машиналарды 

пайдалану кезіндегі әрекеттерді анықтай білу. 

Курсты оқытудың мақсаты: автокөлік техникаларының құрылысы. Аспа  конструкциясы, түрлері, олардың 

классификациясы.  Қозғалқыштар және жүйелеріндегі жұмыстылықты қамтамасыз ету. Трансмиссия, агрегаттар, 

түйіндер. Автокөлік техникаларының басқару жүйесінің жұмыстары: рульдік басқару, тежеу жүйесі. Қауыпсіздік 

жүйеслері, светотехникалық және қосымша жабдықтар.  

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Көлік техникасының энертрқұрылғылары. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында 

арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін реттеу арқылы 

машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының көрсеткіштерін 

анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін қолдануға 

практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын құрылымын 

біліп, атай білуге міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдарының трансмиссиясы мен тірек жүйесін жобалау 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. АЖҚ классификациясы. Жоғары жүрісті автомобильдер. Ауыр 

автомобильдер және автопоезд агрегаттары. Самосвал автомобильдер және самосвалды автопоездтар.   

Курсты оқытудың  мақсаты:Жылжымалы құраманың конструкциясының ерекшеліктері және автомобиль 

көліктері жөніндегі  инженердің одан әрі қызметі туралы білім беру болып табылады. 

Курсттың қысқаша сипаттамасы:  Самопогрузчик-автомобильдер. Ұзын өлшемді, ауыр салмақты жүктерді 

тасымалдауға арналған автопоездтар. Автомобильдер және фургон-автопоездтар. Автомобильдер және 
цистерналы автопоездтар. Кран-автомобильдер 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика, Көліктік логистикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Елдегі және шет елдердегі автомобиль көліктерінің конструкцияларының 

даму тенденциялары мен жағдайы туралы, В) конструкциялық ерекшеліктері туралы, С) мамандандырылған 

жылжымалы  құрамның қосымша түйіндері, D)  агрегаттарының құрылғылары туралы білу, Е). кешенді 

қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 

 

7.2 Модуль - Жол-құрылыс машиналары және өндірістік тәжірибе 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жер жұмыстарының машиналары 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жүк тасымалдау үшін арнайы автомобильдер техникаларының конструкциясына 

сауатты деңгейде сараптама жасау,  олардың механизмдерінің іс-әрекетері мен құрылыстары, олардың 

динамикалық жұмыстарындағы өзгеру заңдылығын тану , нақты өндірістік жағдайда олардың жақсаруындағы 

машиналарды пайдалану кезіндегі әрекеттерді анықтай білу. 
Курсттың қысқаша сипаттамасы: Жүк тасымалдау үшін арнайы автомобиль техникаларының құрылысы. Аспа  

конструкциясы, түрлері, олардың классификациясы.  Қозғалқыштар және жүйелеріндегі жұмыстылықты 

қамтамасыз ету. Трансмиссия, агрегаттар, түйіндер. Автокөлік техникаларының басқару жүйесінің жұмыстары: 

рульдік басқару, тежеу жүйесі. Қауыпсіздік жүйеслері, светотехникалық және қосымша жабдықтар.  

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Көлік техникасының энертрқұрылғылары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында Жүк 

тасымалдау үшін арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін 

реттеу арқылы машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының 

көрсеткіштерін анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін 

қолдануға практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын 

құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жол-құрылыс машиналарының механизмдері мен құрылғыларын жобалау 

Бағдарлама авторы: Хайытбаева Г. Б 

Курсты оқытудың  мақсаты:жолаушылар және жүк автомобиль көлігін ұйымдастыру және басқару бойынша 

теориялық, практикалық және әдістемелік ережелерді баяндау болып табылады. Пәнді оқу міндеті-өндірісте, 

ғылымда, техника мен мәдениетте барлық озық, ғылыми-техникалық ақпараттың өсіп келе жатқан ағынында 

бағдарланатын өз бетінше және белсенді меңгеруге және бекітуге қабілетті кең бейінді маманды дайындау болып 

табылады. Ұйымдастырушылық және пайдалану проблемаларын, экономикалық, әлеуметтік мәселелерді, 

жолаушылар мен жүк автомобиль көлігінде энергетикалық, шикізат, материалдық және еңбек ресурстарын тиімді 

пайдалануды білуге ерекше мән беріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: кіріспе. Жалпы түсініктер, терминдер, автомобиль жолаушылар және жүк 

тасымалдарының жіктелуі. Жылжымалы құрам. Жолаушылар автокөлігінің сипаттамасы. Техникалық-

экономикалық көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалдары технологиясы. Жолаушыларды автобустық 

тасымалдауды ұйымдастыру. Халыққа көліктің басқа түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар және жүк 

автомобиль тасымалдарын басқару. Жолаушылар мен жүктердің жол жүруін және багажды алып жүруді төлеу 

жүйесі.  

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика, Көліктік логистикасы 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жолаушылар мен жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау ережесі; В) 

жолаушылар мен жүк ағындары, қаланың маршруттық желісін қалыптастыру қағидаттары, маршруттарды 

жіктеу, маршруттарды көліктік тексеру,тұрақты маршрутта жолаушылар мен жүк тасымалдарын ұйымдастыру, 

маршруттық кесте; С) көліктік тексеру жүргізу, елді мекеннің маршруттық желісін қалыптастыру; D) тұрақты 

қалалық автобус маршруттарын әзірлеу әдістемесімен Е) жолаушылар және жүк автомобиль көлігін 

коммерциялық пайдалану және халыққа қызмет көрсететін басқа да көлік түрлерімен жұмысты үйлестіру 

жөніндегі қағидатты жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қазіргі заманғы деңгейде 

қолдана және жүзеге асыра білу. 

 

6В07101 – КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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5.1 Модуль - Әлеуметтік ғылымдар және спорт, 8 кредит 

ЖБП ТК KBN  2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 4 

ЖБП МК DSh 2109 Дене шынықтыру 3,4 4 

5.2 Модуль - Әлеуметтік ғылымдар және спорт,  8 кредит 

ЖБП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 4 

ЖБП МК DSh 2109 Дене шынықтыру 3,4 4 

6.1 Модуль - Базалық техникалық пәндер,  16 кредит 

БП ЖК EEN  2205 Электротехника және электроника негіздері 3 4 

БП ТК HOMM 2206 Химия және отын-майлау материалдары 3 4 

БП ЖК MBKN 2207 Машина бөлшектері және құрастыру негіздері 4 4 

БП ТК  KPL 2208 Көліктік процестер және логистика 4 4 

6.2 Модуль -  Базалық пәндер,  16 кредит 

БП ЖК EEN  2205 Электротехника және электроника негіздері 3 4 

БП ТК OAT 2206 Отынның альтернативті түрлері 3 4 

БП ЖК MBKN 2207 Машина бөлшектері және құрастыру негіздері 4 4 

БП ТК  KL  2208 Көлік логистикасы 4 4 

7.1 Модуль - Көліктегі заманауи технологиялар мен стандарттар, 8 кредит 

БП ТК OСKPM 2209 Өндірісті цифрлендіру және көліктік процестерді модельдеу 3 4 

БП ТК MSSL 2210 Метрология, стандарттау, сертификаттау және лицензиялау 4 4 

7.2 Модуль - Автомобиль құрастырудың заманауи технологоиялары мен стандарттары, 8 кредит 

БП ТК  KSС 2209 Көлік саласын цифрлендіру 3 4 

БП ТК OASTO 2210 
Өзара ауыстырылымдық, стандарттау және техникалық 
өлшемдер 

4 4 
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8.1 Модуль - Көлік құрылысы және көлікті пайдалану,  12  кредит 

БП ТК ZAKTKK 2211 
Заманауи автокөліктің құрылысы және техникалық қызмет 

көрсету 
3 4 

КП ТК KKTKKD 2301 
Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және 

диагностикалау 
4 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 4 3 

8.2 Модуль - Көлік техникасын пайдалану, 12  кредит 

БП ТК KKKTP 2211 Көлік құралдары, құрылысы және техникалық пайдалану 3 4 

КП ТК 
KKTKKZT 

2301 

Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсетудің заманауи 

технологиялары 
4 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 4 3 

9.1 Модуль - Қолданбалы физика және пайдалану қасиеттерінің есебі, 16 кредит 

БП ТК TM 2212 Техникалық механика 3 4 

БП ТК ZhTTSKK 2213 
Жылулық техника, термодинамика және салқындатқыш көлік 

құралдары 
3 4 

БП ТК GZTKZh 2214 Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 4 4 

КП ЖК KTDPK 2302 Көлік техникасының динамикасы және пайдалану қасиеттері 4 4 

9.2 Модуль - Көлік техникасының күштік агрегаттары мен пайдалану қасиеттерін есептеу, 16 кредит 

БП ТК KM 2212 Қолданбалы механика 3 4 

БП ТК TZhTN 2213 Термодинамика және жылу техникасы негіздері 3 4 

БП ТК GZZhN 2214 Ғылыми зерттеу жұмыстары негіздері 4 4 

КП ЖК KTDPK 2302 Көлік техникасының динамикасы және пайдалану қасиеттері 4 4 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

6.1 Модуль - Базалық техникалық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Машина бөлшектері және құрастыру негіздері 
Бағдарлама авторлары:Тлеубергенов А.А., Байбулов А. К. 

Курсты оқытудың  мақсаты:"машина бөлшектері және конструкциялау негіздері" - болашақ бакалаврларға 

қазіргі заманғы тиімділік, дәлдік, сенімділік және үнемділік талаптарына жауап беретін машиналарды, 

аспаптарды, автоматты құрылғылар мен кешендерді құру үшін қажетті механизмдер сұлбаларын жобалау және 

зерттеудің жалпы әдістерін білуін қамтамасыз ету.. 

Пәннің қысқаша мазмұны:машина бөлшектері және конструкциялау негіздері " пәні жалпы инженерлік 

циклдің негізгі пәндерінің бірі, бакалаврды дайындауда іргелі пән болып табылады .Кез келген мамандық 

бакалавры машиналар мен аспаптардың механизмдерін зерттеу мен жобалаудың жалпы әдістерін білуі тиіс. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Теориялық механика 

Постреквизиттері: Технологиялық жабдықтарды жобалау және пайдалану негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) курстың негізгі міндеттері: автомобильдердің қолданыстағы құрылымдарын 

талдай білу, В) саланың қолданыстағы жабдықтарын пайдалану кезінде жаңа және сенімді құру кезінде қажет. 

С) пәнді оқу нәтижесінде студент білуі тиіс: Теориялық механиканың негізгі ережелерін, материалдардың 

кедергісін, механизмдер мен машиналар теориясын, d) осы пән оқылатын мамандықтар тобына қолданылатын 

машина бөлшектерін; Е) өндірістің осы саласы үшін типтік машина жасау бұйымының жұмыс істеу қабілетін 

бағалау және жобалаудың қажетті есептері мен процестерін жүргізу және есептеу үлгісін дұрыс таңдай білу 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктік процестер және логистика 

Бағдарлам авторы: Ордабаева Г. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің материалдық ағындарды басқарудың нақты ғылыми түсініктері мен 

дағдыларын қалыптастыру, ресурстардың жалпы шығындарын азайту мақсатында осы процесс шеңберінде 

орындалатын операциялар, рәсімдер мен функцияларды интеграциялау және үйлестіру негізінде жүктер мен 

жолаушыларды тиімді жеткізу әдістерін оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: логистика жағдайындағы Көлік. Өндірістік процестердің логистикасы. 

Логистикадағы материалдық ағындар. Көлік ағындары және көліктің тұрақты құрылғылары. Уақыт өзгеретін 

көлік процестері. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі және оның сипаттамасы. Автокөлік кәсіпорнының 

микрологистік жүйесінің дамуын бағалау әдістері мен модельдері. Көлік қызметін пайдаланушының 

логистикасы. Қоймалау, ыдыс, буып-түю және жүк өңдеу. Логистикалық үдерісті ақпараттық қамтамасыз ету. 

Логистикалық шығындар. Логистиканы дамытудың негізгі тенденциялары. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Информатика 

Постреквизиттері: Технологиялық жабдықтарды жобалау және пайдалану, Автомобильдердегі техникалық 

пайдалану 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А «Сұйықтың, газдың және гидравликаалық пневможетектің механикасы» 

пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі , В)КҚБЖ-нің үшінші тобының және 

ішінара бірінші және төртінші топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру 

ережелерін білу керек; С)Түрлі кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын 

сызбаларды орындай және оқу білу керек; D)  Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс 

сызбасын, құрстыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; 

Е). Типтік және ортгинал (соны) тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие 

болады. 

6.2 Модуль -  Базалық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік логистикасы 

Бағдарлам авторы: Ордабаева Г. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: олашақ мамандарды автомобиль көлігінің жұмысын басқару мен 

ұйымдастырудың логистикалық тәсілінің негіздері мен ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: шина жасау өндірісінің қызметін қамтамасыз ету жүйесі ретінде логистиканың 

түсінігі мен мәні. Логистикалық тізбек бойынша көлік қозғалысын басқару және бақылау. Логистикалық 
жүйедегі шығындар. Әртүрлі көлік түрлерінің салыстырмалы логистикалық сипаттамалары. Машина жасау 

өндірісіндегі көлік түрлерінің өзара іс-қимылы. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Информатика 

Постреквизиттері: Технологиялық жабдықтарды жобалау және пайдалану, Автомобильдердегі техникалық 

пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) логистика принциптері негізінде көлік процестерін оңтайландыра білу; В) 

логистикалық жүйелердің негізгі параметрлерін талдау және есептеу; С) материалдық өнімді жинау мен 

таратудың инновациялық көлік жүйесін қалыптастыру; Д) тасымалдау процестерінің логистикалық шығындарын 

анықтау дағдысының болуы; Е) логистикалық жүйелердің тиімділігін, көлік жүйесін оңтайландыру шарттары, 

факторлары мен өлшемдерін анықтау. 

 

8.1 Модуль - Көлік құрылысы және көлікті пайдалану 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және диагностикалау 

Бағдарлама авторы: Каукаров А. К 

Курсты оқытудың  мақсаты:студенттердің көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша білім мен іскерлікке ие болуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны:көлік құралдарының техникалық жағдайы. Техникалық күй параметрлері, оларды 

анықтау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 

құрылымы, олардың түрлері мен көлемі бойынша сипаттамасы. Көлік құралдарының техникалық жай-күйін 

диагностикалау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

технологиясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Қолданылатын пайдалану материалдары, 

олардың сапасының көлік құралдары жұмысының тиімділігіне, сондай-ақ олардың экологиялық қауіпсіздігіне 

әсері. 

Пререквизиттері: Көлік құралдары, құрылысы және техникалық пайдалану 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) нормативтік құжаттардың негізгі анықтамаларын, ережелерін, Көлік 

құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері мен тәртібін білу; В) 

көлік құралдарының түрлі түрлерімен және нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру; С) көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу тиімділігін 

арттыру мақсатында техникалық-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау. 

 
8.2 Модуль - Көлік техникасын пайдалану 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсетудің заманауи технологиялары 

Бағдарлама авторы: Каукаров А. К 

Курсты оқытудың  мақсаты:студенттердің көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

бойынша білім мен іскерлікке ие болуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны:көлік құралдарының техникалық жағдайы. Техникалық күй параметрлері, оларды 

анықтау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 

құрылымы, олардың түрлері мен көлемі бойынша сипаттамасы. Көлік құралдарының техникалық жай-күйін 

диагностикалау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

технологиясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық 
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қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Қолданылатын пайдалану материалдары, 

олардың сапасының көлік құралдары жұмысының тиімділігіне, сондай-ақ олардың экологиялық қауіпсіздігіне 

әсері. 

Пререквизиттері: Көлік құралдары, құрылысы және техникалық пайдалану 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану және сенімділік негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) нормативтік құжаттардың негізгі анықтамаларын, ережелерін, Көлік 

құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері мен тәртібін білу; В) 

көлік құралдарының түрлі түрлерімен және нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру; С) көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу тиімділігін 

арттыру мақсатында техникалық-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау. 

 

9.1 Модуль - Қолданбалы физика және пайдалану қасиеттерінің есебі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар  

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастару, оларды тәжірибеде 
қолдану, жұмыс барысында негізгі ғылыми заңдылықтарды өндіріспен ұштастыра білу дағдыларын арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Өмірлік циклдің алғашқы кезеңдері ғылыми-зерттеу жұмысы және тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстардан басталады. Процесінде іске асырылатын жаңа идеялар  түріндегі жаңалықтар мен 

өнертабыстарды жан-жақты тексеру туындайды. Ғылыми проблемалардың теориялық алғышарттар шешімі 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар барысында тексеріледі, бұл ғылыми зерттеулердің өндіріске өтпелі 

кезеңі.Ғылыми зерттеу жұмыстарының маңыздылығы және оның тарихи даму сатыларын сипаттау.Ғылыми 

зерттеу жұмысының түрлерін оқытып таныстыру. Гепотиза туралы түсінік. Теориялық зерттеуінің тәсілдері 

сатылары.Математикалық модельдеу әдісімен танысу. Сандық зерттеу тәсілдерін, негізгі әдістерін 

сипаттау.Теориялық зерттеудің түрлері: Сараптау, индукция, дедукция әдістерін қолдану. Экспериментальды 

зерттудің маңыздылығы негізгі талаптары және шарттары.Зерттеудің нәтижелерін өңдеу, математитикалық 

статистикалық әдітерін қолданып зерттеу нәтижелерін сынау. Өлшем нәтижелерінің дәлдігі ауытқулары.Ғылыми 

жұмысының әдістемелік жабдықтау. Материалдық техникалық базасын қамтасыз ету. Зерттеу нәтижелерін 

жинақтау жіктелу. Жұмыс қорытындысын өндіріске енгізу. 

Пререквизиттері: Физика, Математика 

Постреквизиттері: Көлік техникасының энергетикалық қондығылары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ғылыми зерттеу пәнің оқу барысында студенттер табиғм объективтік даму 

процестерінің, олардың негізгі заңдылықтарымен таныс болуы. Ғылыми техникалық саласындағы 
фундаментальдық заңдылықтарды оқып игеру, негізгі ұжымдарын тәжірибеде қолдана білу.Өндірісте 

қолданылатын машиналарды, қондырғыларды стандарттау сертификаттау сынақтардан өткізу, олардың 

физикалық химиялық процестерін толық игеріп өндіріс жағдайында ерекшеліктеріне сай қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік техникасының динамикасы және пайдалану қасиеттері 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлік техникасының сенімділігінің қажет деңгейін қамтамасыз ету мәселелерін 

шешуге әдістемелік ыңғайларды зерттеу және қолдану, машинаны техникалық жүйе ретінде қарастыратын 

жүйелік бағытты негіздеу және сенімділікті қамтамасыз ету процесін логика жағынан және қолданатын құралдар 

жағынан жүйе ретінде қарасыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Техникалық жүйелер сапасының өгеру себептері және онқамтамасыз ету 

проблемалары. Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігі және сенімділіктібасқару әдістері. Көлік техникасында 

сенімділікті қамтамасыз ету проблемасы. Сенімділік туралығылым және оның даму бағыттары. 

Пререквизиттері: Физика. Сызба геометриясы және инженерлік графика 

Постреквизиттері: Көлік техникасының конструктивтік қауіпсіздігі, Көлік инспекциясының қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автокөлік техникаларының әртүрлі құрылымдарының тарту және 
пайдалану қасиеттеріне талдау жүргізу дағдысын меңгеру және оны перспективті модельдерді жобалағанда және 

қолданыста жүргендерін ұтымды пайдаланғанда қолдана білу. В)  қауіпсіздік жүйесі, қауіптілік 

идентификациясы, тәуекелділікті бағалау. С)  машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. D)  өмір сүру 

қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау облысы бойынша негізгі мәселелерді білу, қауіпсіздік жүйесін 

ұйымдастыруды білу және орындау, есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 

9.2 Модуль - Көлік техникасының күштік агрегаттары мен пайдалану қасиеттерін есептеу 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмыстары негіздері 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің бизнесі саласындағы зерттеулер жүргізу тәртібі мен тәртібін 

таныстыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: негізгі кезеңдерді меңгеру: тиісті ғылыми тақырыптарды бағалау және таңдау; 

мақсатты анықтау және зерттеу әдістерін негіздеу; аналитикалық және эксперименттік зерттеулер жүргізу; 

талдау нәтижелерін және нәтижелердің сенімділігін бағалау; инженерлік және ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қызығушылықты дамыту. 

Пререквизиттері: Физика, Математика 

Постреквизиттері: Көлік техникасының энергетикалық қондығылары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) Зерттеу міндеттерін қалыптастырудың негізгі қағидасы; B) зерттеу 

мақсаттарының қалыптасуы бойынша бұрынғы зерттеулерді талдау және талдаудың әсері; C) зерттеу 

бағдарламасын әзірлеу. 

 

5В071300  – КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

3 курс 
 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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10.1 Модуль  -  Сұйық, газ механикасы және көлік электроникасы, 15 кредит 

БП МК MB 3216 Машина бөлшектері 5 5 

БП ТК  SGMMGP 3217 
Сұйықтар мен газдар механикасы және машиналардың гидро-

пневможетегі 
5 5 

БП ТК 
KTEEABZh 

3218 

Көлік техникасының электронды, электржабдықтары және 

автоматты басқару жүйелері 
6 5 

10.2   Модуль - Конструкция, машиналар және басқару, 15 кредит 

БП МК MB 3216 Машина бөлшектері 5 5 

БП ТК  
KТZhKMGP 

3217 

Көтеру-тасымалдау және жол-құрылыс машиналарының гидро-

пневможетектері  
5 5 

БП ТК  АBТN 3218 Автоматты басқару теориясының негіздері 6 5 

11.1 Модуль  - Көлік процестері және машиналар, 15 кредит 

БП ТК  KPL 3219 Көліктік процестер және логистика 5 5 

БП ТК  ZhZhT 3220 Жолаушылар және жүк тасымалы  6 5 

БП ТК  TTM 3221 Тиеу-түсіру машиналары 6 5 

11.2 Модуль -  Технологиялық процестер және тасымалдау құралдары, 15 кредит 

БП ТК  KL  3219 Көлік логистикасы 5 5 

БП ТК  KPAKK 3220 Көліктік процесстер және арнайы көлік құралдары  6 5 

БП ТК  KTZhKM 3321 Көтеру-тасымалдау және жол-құрылыс машиналары 6 5 

13.1 Модуль - Көлік құралдарына сервистік қызмет көрсету, 20 кредит 

КП ТК GZTKZh 3324 Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 5 5 

КП ТК KTDTKK 3325 
Көлік техникасының диагностикасы және техникалық қызмет 

көрсету 
6 5 

КП ТК KTDPK 3326 Көлік техникасының динамикасы және пайдалану қасиеттері 6 5 

 БП   Өндірістік практика  6 5 

13.2 Модуль -Техникалық құралдардың пайдалану,  20 кредит 

КП ТК GZZh  3324 Ғылыми-зерттеу жұмыстар 5 5 

КП ТК ZAKTKK 3325 
Заманауи автокөліктің құрылысы және техникалық қызмет 

көрсету 
6 5 

КП ТК КТPK 3326 Көлік техникасының  пайдалану қасиеттері 6 5 

БП    Өндірістік практика  6 5 

 

10.1  Модуль - Сұйық, газ механикасы және көлік электроникасы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сұйықтар мен газдар механикасы және машиналардың гидро-пневможетегі 

Бағдарлама авторлары:Куанышев М.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау сұйықтың, 

газдың және гидравликаалық пневможетектің механикасы және оларды мемлекеттік стандарттын талабына 

сәйкес меңгеру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:Сұйықтың, газдың және гидравликаалық пневможетектің механикасы» пәнін оқып 

үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: гидравликаалық пневможетектің геометриялық элементтердің нүктелердің, 

сызықтардың (түзулердің) және беттердің (жазықтықтардың) қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың 

әдістерін білуге тиіс; монтаж эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді 

шығару дағдыларын меңгеруге тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының 

сызбаларын орындау мен оқу тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері:Жоғары математика, Химия, Сызба геометриясы және инженерлік графика. 

Постреквизиттері: Технологиялық құрылғыларды пайдалану және жобалау негіздері, Автоматты басқару 

теориясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Сұйықтың, газдың және гидравликаалық пневможетектің механикасы» 

пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі , В)КҚБЖ-нің үшінші тобының және 

ішінара бірінші және төртінші топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру 

ережелерін білу керек; С)Түрлі кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын 

сызбаларды орындай және оқу білу керек; D)  Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс 

сызбасын, құрстыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; 

Е). Типтік және ортгинал (соны) тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие 

болады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік техникасының электронды, электржабдықтары және автоматты басқару жүйелері 

Бағдарлама авторлары:Ахметов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: автомобильді пайдалануда  сенімділігі және тиімділігі үшін  

электржабдықтарының ролі; бөлік түйіндемелердің қажеттілігін және әрекет принциптерін; қазіргі электрлі және 

электронды жүйелердің конструктивті ерекшелегін және түрлерін. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Электр тогы, магнетизм және электромагнетизм жөніндегі қысқаша түсінік; электр 

қамтамасыз ету; от алдыру жуйесі; іске қосу жуйесі; жарық беру жуйесі және сигнализациясы; ақпараттық-

диагностикалық жуйелер; көлік агрегаттар мен автоматтандырылған басқарудың электрондық жуйелері; 

қосымша электржабдықтары; көлік техника электржабдықтарының сүлбалары; коммутациялық және қорғаныс 

аппаратурасы. 

Пререквизиттері: Машина бөлшектері,  Электротехника және электроника негіздері.  

Постреквизиттері:Көлік құралдарының трансмиссиясы мен тірек жүйесін жобалау, Көлік құралдарын жөндеу 

технологиясының негіздері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Елдегі және шет елдердегі көлік техникалары электржабдықтарының даму 

тенденциялары мен жағдайы туралы. В) ӨЭЕМ (ПЭВМ) бағдарламаларды және жабдықтарды тиімді қолданудын  
есептеу әдістерін әр-түрлі пайдалану жағдайларда қолдану С) Қазіргі технологиялық және диагностикалық 

жабдықтарды қолдану. D)Генераторлардың және аккумулятор батареяларының   негізгі сипаттамаларына 

зерттеулер өткізу. Е) стартердің және от алдыру жүйелері приборларының  негізгі сипаттамаларына зерттеулер 

өткізу. 

 

10.2 Модуль -  Конструкция, машиналар және басқару 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көтеру-тасымалдау және жол-құрылыс машиналарының гидро-пневможетектері 

Бағдарлама авторлары:Куанышев М.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік жобалау жүйесі кез келген күрделі деңгейдегі жобалау сұйықтың, 

газдың және гидравликаалық пневможетектің механикасы және оларды мемлекеттік стандарттын талабына 

сәйкес меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Гидравликалық жетектер» пәнін оқып үйрену нәтижесінде бакалавр біледі: 

гидравликаалық пневможетектің геометриялық элементтердің нүктелердің, сызықтардың (түзулердің) және 

беттердің (жазықтықтардың) қайтымды жазық кескіндерін (моделдерін) салудың әдістерін білуге тиіс; монтаж 

эпюрінде моделдерді пайдалана отырып, позициялық және метрикалық есептерді шығару дағдыларын меңгеруге 
тиіс; КҚБЖ стандарттарына сәйкес тетіктер және құрастыру бұйымдарының сызбаларын орындау мен оқу 

тәжірибесін алу. 

Пререквизиттері:Жоғары математика, Химия, Сызба геометриясы және инженерлік графика. 

Постреквизиттері: Технологиялық құрылғыларды пайдалану және жобалау негіздері, Автоматты басқару 

теориясының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Гидравликалық жетектер» пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың 

біліктілігі мен дағды деңгейі, В) КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара бірінші және төртінші топтардың 

стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін білу керек; С)Түрлі кескіндер: 

көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды орындай және оқу білу керек; 

D)  Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, құрстыру сызбасын және жалпы түр 

сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; Е). Типтік және ортгинал (соны) тетіктердің, 

құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автоматты басқару теориясының негіздері 

Бағдарлама авторлары:Ахметов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автоматтандырылған жүйелерді және көлік техникасын пайдалануда қазіргі 

денгейдегі автоматизация құралдарды құрастыру мен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: автоматтық басқарудың негізгі мәселесі; АБЖ-нің математикалық үлгісі; сызықты 

АБЖ- ні зерттеу әдістері; сызықты емес АБЖ- ің зерттеу әдістері; автоматты басқару жүйесінің тұрақтылығы; 

автоматты басқару жүйесінің сапасы; сызықты АБЖ –дегі кездейсоқ әсерлеу; оңтайлы басқару есептері; басқару 

жүйесі дамуының қазіргі тенденциялары. 

Пререквизиттері: Машина бөлшектері,  Электротехника және электроника негіздері.  

Постреквизиттері:Көлік құралдарының трансмиссиясы мен тірек жүйесін жобалау, Көлік құралдарын жөндеу 

технологиясының негіздері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) автоматты басқару техникалық құралдарының даму тенденциясы мен 

ғылыми зерттеу мәселерінің негіздері. В) Автоматика жабдықтарды тиімді қолданудын  есептеу әдістерін әр-

түрлі пайдалану жағдайларда қолдану. С) Көлік техникасының автоматты басқару жүйелердің 

автоматизациясының типтік құралдарды құрастыру. D) Көлік техникасының автоматты басқару жүйелердің 

автоматизациясының типтік құралдарды зерттеу.Е)Математикалық есептеудің негізгі әдістерді меңгеру. 

 

11.1 Модуль  - Көлік процестері және машиналар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктік процестер және логистика 

Бағдарлама авторлары:Ордабаева Г. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің материалдық ағындарды басқарудың нақты ғылыми түсініктері мен 

дағдыларын қалыптастыру, ресурстардың жалпы шығындарын азайту мақсатында осы процесс шеңберінде 

орындалатын операциялар, рәсімдер мен функцияларды интеграциялау және үйлестіру негізінде жүктер мен 

жолаушыларды тиімді жеткізу әдістерін оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: логистика жағдайындағы Көлік. Өндірістік процестердің логистикасы. 

Логистикадағы материалдық ағындар. Көлік ағындары және көліктің тұрақты құрылғылары. Уақыт өзгеретін 

көлік процестері. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі және оның сипаттамасы. Автокөлік кәсіпорнының 

микрологистік жүйесінің дамуын бағалау әдістері мен модельдері. Көлік қызметін пайдаланушының 

логистикасы. Қоймалау, ыдыс, буып-түю және жүк өңдеу. Логистикалық үдерісті ақпараттық қамтамасыз ету. 

Логистикалық шығындар. Логистиканы дамытудың негізгі тенденциялары. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Информатика, Метрология, стандарттау, сертификаттау және 
лицензиялау  

Постреквизиттері: Көлік процесстер және арнайы көлік құралдары, Көліктің арнайы түрлері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сұйықтың, газдың және гидравликаалық пневможетектің механикасы» 

пәнін үйрену нәтижесінде бакалаврдың біліктілігі мен дағды деңгейі, В)КҚБЖ-нің үшінші тобының және ішінара 

бірінші және төртінші топтардың стандарттары тағайындалған сызбаларды орындау мен безендіру ережелерін 

білу керек; С)Түрлі кескіндер: көріністер, тіліктер, қималар мен шығарылған элементтер қатысатын сызбаларды 

орындай және оқу білу керек; D)  Құрылымдық (конструктивтік) құжаттарды: эскизді, жұмыс сызбасын, 

құрстыру сызбасын және жалпы түр сызбасын, мәтіндік құжатты (сипаттізімді) жасау және оқи білу; Е). Типтік 

және ортгинал (соны) тетіктердің, құрасбұйымдардың сызбаларын орындау және оқу дағдыларын ие болады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жолаушылар және жүк тасымалы 

Бағдарлама авторлары:Имагамбетов М.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жолаушылар автомобиль көлігінде тасымалын ұйымдастыру және технологиясы 

бойынша теориялық, практикалық және әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің 

техникалық жарақталуын тиімді пайдалану саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын 

пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және алыс болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Жолаушылар автомобиль тасымалын басқару мен ұйымдастыру негіздері. Автобус 

жұмысының пайдалану көрсеткіштері. Жолаушыағым. Автобус тасымалына сұранысты оқу әдістері. 

Маршруттағы автобус қозғалысының жылдамдығын нормалау. Жүргізушілер мен кондукторлардың  еңбек 

уақытын ұйымдастыру. Автобус қозғалысының кестесі және оларды құру әдістері. Қалалық маршруттағы 

автобус қозғалысын ұйымдастыру. Жеңіл автокөліктермен жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру. 

Таксомотор жұмысының пайдалану көрсеткіштері. Автобус тасымалын диспетчерлік басқару.  

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  

Жол қозғалысын ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Жолаушыларды тасымалдаудағы жол жағдайы және қауіпсіздік қозғалысы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жолаушыағымды зерттеуді өткізудің әдісі мен схемасын; маршруттағы 

жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру кезіндегі шешілетін мәселелер және оларды шешу әдістерін; В) 

қозғалмалы құрам жұмысының тиімді графигін жасауды; С) линияға қозғалмалы құрам жұмысының 
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диспетчерлік басқару әдістері мен тәсілдерін; D) жолаушылар тасымалында арттыру бағыттарын; Е) Қалалық 

тасымал практикасы мен теориясының дамуы облысында өз бетінше жаңа білімді игеруге дағдылану.   

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тиеу-түсіру машиналары 

Бағдарлама авторы: Қауқаров А.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кіріспе. Тиеу-түсіру жұмыстарының мен қойма операцияларын механикаландыру 

және технологиясының негізі. ТТЖ ұйымдастыру. Тиеу-түсіру машиналары және жабдықтары. Жүктерді ТТ 

технологиясы және механикалары. ТТЖ және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және 

автоматтандырудың жобалаудың негіздері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән көліктегі тиеп-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру негізін оқытады. Көліктегі 

қазіргі замандағы тиеп-түсіру жұмыстарын оқытады. Қазіргі кездегі тиеп-түсіру машиналардың, 

қондырғылардың, пневматикалық, гидравликалық және аспалы көліктердің, автомобиль- және вагон 

төңкергіштердің және олардың есептеу теориясы, жобалау кезіндегі тиеу-түсіру және қойма жұмыстарын 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру технологиясының үлгісін талдауда негізгі көрсеткіштерін 

анықтауын оқытады. Негізгі жүктердің жоғарғы дәрежелі технологиялық үрдісін теміржолда тасымалдауын және 

тар енді жолдан кең енді жолға ауыстыру кезіндегі жүктерді төгу түрлері, теміржолдан кеме және автомобиль 
көліктеріне ауыстыру және керісінше. Бұл пәнде тиеу-түсіру машиналарын жөндеуді және күтуді, табиғатты 

және еңбекті қорғаудың негізгі шаралары келтірілген. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ТТЖ мен қойма операцияларының мінездемесі және олардың тасымалдау 

үрдісіндегі маңызы. ТТЖ және қойма операцияларын кешенді механикаландыру және автоматтандыру жағдайын 

жақсарту мақсатымен қазіргі замандағы жүктерді қозғалту, тасымалдауға оны дайындау. ТТЖ мен қойма 

операцияларын автоматтандыру және механикаландыру заттары мен жылжымалы құрамды жаңарту бағытының 

болашағы. ТТЖ жоспарлау, қаржыландыру және есепке алу. Тиеу-түсіру машиналары және құрылғылары. ТТЖ 

және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және автоматтандырудың жобалаудың негіздері. 

Тараланған дара жүктерді тиеу мен түсіруді кешенді автоматтандыру. Жүкті тасымалдаудағы контейнерлік 

көліктік жүйесі және оның тиімділігі. Ауыр салмақты жүктерді тиеу түсіру жұмыстарын кешенді 

механикаландыру мен автоматтандыру. Төкпелі жүктермен жұмыс атқарған ТТЖ механизациясы. Орманды-

ағаш жүктерін тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механизациясы. Дәнді дақылды және көк-өністі 

жүктерді ТТЖ қойма операцияларының технологиясы мен механикалары. Құймалы жүктерді тасымалдауды 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру. Ауыстырып тиеу пункттерінде жүктерді тиеу түсіруді кешенді 

механикаландыру 

Пререквизиттері: Математика. Машина және механизмдердің теориясы, Машина бөлшектері және 

конструкциялары   
Постреквизиттері: Жер жұмыстарының машиналары, Жол құрылыс машиналарын пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тиеу-түсіру жұмыстарын және қойма операцияларын ұйымдастыру және 

олардың тасымалдау үрдісіндегі маңызын білу. В) ғылыми-техникалық жетістіктерінің үдеуінің, алдыңғы 

қатарлы әдісті және техниканы, ғылымның жетістіктерін тәжірибеге ұдайы енгізуіндегі негізгі жұмыс 

өнімділігінің көтеру шараларын білу. С) шикі затты әкелуі мен дайын өнімді тиеуін, тасымалдаумен қоса, сақтау 

және тұтынушыға жеткізіп берудегі барлық үрдістерді кешенді механикаландыратын және автоматтандыратын 

есептеуіш техникалары, қондырғылары, қазіргі заманның машина өнімді өндірісін ұйымдастыруын білу. D)  

Теміржол және автокөлігінің, өзен және теңіз флотының өндірісінің және магистралының даму бағытының, жаңа 

әмбебапты және арнайы көліктік қондырғыларын енгізу. Е) өндірісте кибернетиканы, электронды есептеуіш 

қондырғыларын қолдануды және жоспарлық есепте есептесу мен басқару, жоғарғы деңгейлі машина 

жүйелерімен автоматты басқару жүйесін үдеулі енгізу, әр-түрлі көліктің қарым-қатынасы және тасымалдауды 

ұйымдастыру технологиясын жаңарту. 

 

11.2 Модуль -  Технологиялық процестер және тасымалдау құралдары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік логистикасы 
Бағдарлама авторлары:Ордабаева Г. М. 

Курсты оқытудың мақсаты: олашақ мамандарды автомобиль көлігінің жұмысын басқару мен 

ұйымдастырудың логистикалық тәсілінің негіздері мен ерекшеліктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: шина жасау өндірісінің қызметін қамтамасыз ету жүйесі ретінде логистиканың 

түсінігі мен мәні. Логистикалық тізбек бойынша көлік қозғалысын басқару және бақылау. Логистикалық 

жүйедегі шығындар. Әртүрлі көлік түрлерінің салыстырмалы логистикалық сипаттамалары. Машина жасау 

өндірісіндегі көлік түрлерінің өзара іс-қимылы. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Информатика, Метрология, стандарттау, сертификаттау және 

лицензиялау  

Постреквизиттері: Көлік процесстер және арнайы көлік құралдары, Көліктің арнайы түрлері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) логистика принциптері негізінде көлік процестерін оңтайландыра білу; В) 

логистикалық жүйелердің негізгі параметрлерін талдау және есептеу; С) материалдық өнімді жинау мен 
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таратудың инновациялық көлік жүйесін қалыптастыру; Д) тасымалдау процестерінің логистикалық шығындарын 

анықтау дағдысының болуы; Е) логистикалық жүйелердің тиімділігін, көлік жүйесін оңтайландыру шарттары, 

факторлары мен өлшемдерін анықтау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктік процесстер және арнайы көлік құралдары 

Бағдарлама авторы:Имагамбетов М.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: жолаушылар автомобиль көлігін басқару және ұйымдастыру бойынша теориялық, 

практикалық және әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын 

тиімді пайдалану саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен 

қатар, жақын және алыс болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  
Жол қозғалысын ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Жолаушыларды тасымалдаудағы жол жағдайы және қауіпсіздік қозғалысы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 

жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 

қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік 

түрлерімен жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа 

ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көтеру-тасымалдау және жол-құрылыс машиналары 

Бағдарлама авторы: Қауқаров А.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кіріспе. Тиеу-түсіру жұмыстарының мен қойма операцияларын механикаландыру 

және технологиясының негізі. ТТЖ ұйымдастыру. Тиеу-түсіру машиналары және жабдықтары. Жүктерді ТТ 

технологиясы және механикалары. ТТЖ және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және 

автоматтандырудың жобалаудың негіздері. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән көліктегі тиеп-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру негізін оқытады. 
Көліктегі қазіргі замандағы тиеп-түсіру жұмыстарын оқытады. Қазіргі кездегі тиеп-түсіру машиналардың, 

қондырғылардың, пневматикалық, гидравликалық және аспалы көліктердің, автомобиль- және вагон 

төңкергіштердің және олардың есептеу теориясы, жобалау кезіндегі тиеу-түсіру және қойма жұмыстарын 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру технологиясының үлгісін талдауда негізгі көрсеткіштерін 

анықтауын оқытады. Негізгі жүктердің жоғарғы дәрежелі технологиялық үрдісін теміржолда тасымалдауын және 

тар енді жолдан кең енді жолға ауыстыру кезіндегі жүктерді төгу түрлері, теміржолдан кеме және автомобиль 

көліктеріне ауыстыру және керісінше. Бұл пәнде тиеу-түсіру машиналарын жөндеуді және күтуді, табиғатты 

және еңбекті қорғаудың негізгі шаралары келтірілген. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ТТЖ мен қойма операцияларының мінездемесі және олардың тасымалдау 

үрдісіндегі маңызы. ТТЖ және қойма операцияларын кешенді механикаландыру және автоматтандыру жағдайын 

жақсарту мақсатымен қазіргі замандағы жүктерді қозғалту, тасымалдауға оны дайындау. ТТЖ мен қойма 

операцияларын автоматтандыру және механикаландыру заттары мен жылжымалы құрамды жаңарту бағытының 

болашағы. ТТЖ жоспарлау, қаржыландыру және есепке алу. Тиеу-түсіру машиналары және құрылғылары. ТТЖ 

және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және автоматтандырудың жобалаудың негіздері. 

Тараланған дара жүктерді тиеу мен түсіруді кешенді автоматтандыру. Жүкті тасымалдаудағы контейнерлік 

көліктік жүйесі және оның тиімділігі. Ауыр салмақты жүктерді тиеу түсіру жұмыстарын кешенді 

механикаландыру мен автоматтандыру. Төкпелі жүктермен жұмыс атқарған ТТЖ механизациясы. Орманды-
ағаш жүктерін тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механизациясы. Дәнді дақылды және көк-өністі 

жүктерді ТТЖ қойма операцияларының технологиясы мен механикалары. Құймалы жүктерді тасымалдауды 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру. Ауыстырып тиеу пункттерінде жүктерді тиеу түсіруді кешенді 

механикаландыру 

Пререквизиттері: Математика. Машина және механизмдердің теориясы, Машина бөлшектері және 

конструкциялары   

Постреквизиттері: Жер жұмыстарының машиналары, Жол құрылыс машиналарын пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тиеу-түсіру жұмыстарын және қойма операцияларын ұйымдастыру және 

олардың тасымалдау үрдісіндегі маңызын білу. В) ғылыми-техникалық жетістіктерінің үдеуінің, алдыңғы 

қатарлы әдісті және техниканы, ғылымның жетістіктерін тәжірибеге ұдайы енгізуіндегі негізгі жұмыс 

өнімділігінің көтеру шараларын білу. С) шикі затты әкелуі мен дайын өнімді тиеуін, тасымалдаумен қоса, сақтау 

және тұтынушыға жеткізіп берудегі барлық үрдістерді кешенді механикаландыратын және автоматтандыратын 
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есептеуіш техникалары, қондырғылары, қазіргі заманның машина өнімді өндірісін ұйымдастыруын білу. D)  

Теміржол және автокөлігінің, өзен және теңіз флотының өндірісінің және магистралының даму бағытының, жаңа 

әмбебапты және арнайы көліктік қондырғыларын енгізу. Е) өндірісте кибернетиканы, электронды есептеуіш 

қондырғыларын қолдануды және жоспарлық есепте есептесу мен басқару, жоғарғы деңгейлі машина 

жүйелерімен автоматты басқару жүйесін үдеулі енгізу, әр-түрлі көліктің қарым-қатынасы және тасымалдауды 

ұйымдастыру технологиясын жаңарту. 

 

13.1 Модуль - Көлік құралдарына сервистік қызмет көрсету 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар  

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастару, оларды тәжірибеде 

қолдану, жұмыс барысында негізгі ғылыми заңдылықтарды өндіріспен ұштастыра білу дағдыларын арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өмірлік циклдің алғашқы кезеңдері ғылыми-зерттеу жұмысы және тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстардан басталады. Процесінде іске асырылатын жаңа идеялар  түріндегі жаңалықтар мен 

өнертабыстарды жан-жақты тексеру туындайды. Ғылыми проблемалардың теориялық алғышарттар шешімі 
тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар барысында тексеріледі, бұл ғылыми зерттеулердің өндіріске өтпелі 

кезеңі.Ғылыми зерттеу жұмыстарының маңыздылығы және оның тарихи даму сатыларын сипаттау.Ғылыми 

зерттеу жұмысының түрлерін оқытып таныстыру. Гепотиза туралы түсінік. Теориялық зерттеуінің тәсілдері 

сатылары.Математикалық модельдеу әдісімен танысу. Сандық зерттеу тәсілдерін, негізгі әдістерін 

сипаттау.Теориялық зерттеудің түрлері: Сараптау, индукция, дедукция әдістерін қолдану. Экспериментальды 

зерттудің маңыздылығы негізгі талаптары және шарттары.Зерттеудің нәтижелерін өңдеу, математитикалық 

статистикалық әдітерін қолданып зерттеу нәтижелерін сынау. Өлшем нәтижелерінің дәлдігі ауытқулары.Ғылыми 

жұмысының әдістемелік жабдықтау. Материалдық техникалық базасын қамтасыз ету. Зерттеу нәтижелерін 

жинақтау жіктелу. Жұмыс қорытындысын өндіріске енгізу. 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары  математика 

Постреквизиттері: Көлік техникасының пайдалану негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ғылыми зерттеу пәнің оқу барысында студенттер табиғм объективтік даму 

процестерінің, олардың негізгі заңдылықтарымен таныс болуы. Ғылыми техникалық саласындағы 

фундаментальдық заңдылықтарды оқып игеру, негізгі ұжымдарын тәжірибеде қолдана білу.Өндірісте 

қолданылатын машиналарды, қондырғыларды стандарттау сертификаттау сынақтардан өткізу, олардың 

физикалық химиялық процестерін толық игеріп өндіріс жағдайында ерекшеліктеріне сай қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік техникасының диагностикасы және техникалық қызмет көрсету 

Бағдарлама авторы: Каукаров А. К 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

бойынша білім мен іскерлікке ие болуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: көлік құралдарының техникалық жағдайы. Техникалық күй параметрлері, оларды 

анықтау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 

құрылымы, олардың түрлері мен көлемі бойынша сипаттамасы. Көлік құралдарының техникалық жай-күйін 

диагностикалау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

технологиясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Қолданылатын пайдалану материалдары, 

олардың сапасының көлік құралдары жұмысының тиімділігіне, сондай-ақ олардың экологиялық қауіпсіздігіне 

әсері. 

Пререквизиттері: Көлік техникасының динамикасы, Көлік техникасының сенімділігі, Көлік техникасын 

техникалық пайдалану негіздері 

Постреквизиттері: Көлік құралдарын жөндеу технологиясы, Технологиялық құрылғылары пайдалану және 

жобалау негіздері 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құжаттардың негізгі анықтамаларын, ережелерін, Көлік 

құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері мен тәртібін білу; В) 

көлік құралдарының түрлі түрлерімен және нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру; С) көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу тиімділігін 

арттыру мақсатында техникалық-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік техникасының динамикасы және пайдалану қасиеттері 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлік техникасының сенімділігінің қажет деңгейін қамтамасыз ету мәселелерін 

шешуге әдістемелік ыңғайларды зерттеу және қолдану, машинаны техникалық жүйе ретінде қарастыратын 
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жүйелік бағытты негіздеу және сенімділікті қамтамасыз ету процесін логика жағынан және қолданатын құралдар 

жағынан жүйе ретінде қарасыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Техникалық жүйелер сапасының өгеру себептері және онқамтамасыз ету 

проблемалары. Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігі және сенімділіктібасқару әдістері. Көлік техникасында 

сенімділікті қамтамасыз ету проблемасы. Сенімділік туралығылым және оның даму бағыттары. 

Пререквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, Көлік инспекциясының қызметі 

Постреквизиттері: Көлік құралдарын жөндеу технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автокөлік техникаларының әртүрлі құрылымдарының тарту және 

пайдалану қасиеттеріне талдау жүргізу дағдысын меңгеру және оны перспективті модельдерді жобалағанда және 

қолданыста жүргендерін ұтымды пайдаланғанда қолдана білу. В)  қауіпсіздік жүйесі, қауіптілік 

идентификациясы, тәуекелділікті бағалау. С)  машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. D)  өмір сүру 

қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау облысы бойынша негізгі мәселелерді білу, қауіпсіздік жүйесін 

ұйымдастыруды білу және орындау, есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 

13.2 Модуль -Техникалық құралдардың пайдалану 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмыстары  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің бизнесі саласындағы зерттеулер жүргізу тәртібі мен тәртібін 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: негізгі кезеңдерді меңгеру: тиісті ғылыми тақырыптарды бағалау және таңдау; 

мақсатты анықтау және зерттеу әдістерін негіздеу; аналитикалық және эксперименттік зерттеулер жүргізу; 

талдау нәтижелерін және нәтижелердің сенімділігін бағалау; инженерлік және ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қызығушылықты дамыту. 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары  математика 

Постреквизиттері: Көлік техникасының пайдалану негіздері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Зерттеу міндеттерін қалыптастырудың негізгі қағидасы; B) зерттеу 

мақсаттарының қалыптасуы бойынша бұрынғы зерттеулерді талдау және талдаудың әсері; C) зерттеу 

бағдарламасын әзірлеу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи автокөліктің құрылысы және техникалық қызмет көрсету 

Бағдарлама авторы: Каукаров А. К 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
бойынша білім мен іскерлікке ие болуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: көлік құралдарының техникалық жағдайы. Техникалық күй параметрлері, оларды 

анықтау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 

құрылымы, олардың түрлері мен көлемі бойынша сипаттамасы. Көлік құралдарының техникалық жай-күйін 

диагностикалау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

технологиясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Қолданылатын пайдалану материалдары, 

олардың сапасының көлік құралдары жұмысының тиімділігіне, сондай-ақ олардың экологиялық қауіпсіздігіне 

әсері. 

Пререквизиттері: Көлік техникасының динамикасы, Көлік техникасының сенімділігі, Көлік техникасын 

техникалық пайдалану негіздері 

Постреквизиттері: Көлік құралдарын жөндеу технологиясы, Технологиялық құрылғылары пайдалану және 

жобалау негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құжаттардың негізгі анықтамаларын, ережелерін, Көлік 

құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері мен тәртібін білу; В) 

көлік құралдарының түрлі түрлерімен және нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру; С) көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу тиімділігін 
арттыру мақсатында техникалық-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік техникасының пайдалану қасиеттері  

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлік техникасының сенімділігінің қажет деңгейін қамтамасыз ету мәселелерін 

шешуге әдістемелік ыңғайларды зерттеу және қолдану, машинаны техникалық жүйе ретінде қарастыратын 

жүйелік бағытты негіздеу және сенімділікті қамтамасыз ету процесін логика жағынан және қолданатын құралдар 

жағынан жүйе ретінде қарасыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобильдер теориясы техникалық жүйелер сапасының өгеру себептері және 

онқамтамасыз ету проблемалары. Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігі және сенімділіктібасқару әдістері. 

Көлік техникасында сенімділікті қамтамасыз ету проблемасы. Сенімділік туралығылым және оның даму 
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бағыттары. 

Пререквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, Көлік инспекциясының қызметі 

Постреквизиттері: Көлік құралдарын жөндеу технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автомобильдер теориясы әртүрлі құрылымдарының тарту және пайдалану 

қасиеттеріне талдау жүргізу дағдысын меңгеру және оны перспективті модельдерді жобалағанда және 

қолданыста жүргендерін ұтымды пайдаланғанда қолдана білу. В) қауіпсіздік жүйесі, қауіптілік 

идентификациясы, тәуекелділікті бағалау. С)  машина жасау типті бұйымдарының модельдерін құру. D)  өмір 

сүру қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау облысы бойынша негізгі мәселелерді білу, қауіпсіздік жүйесін 

ұйымдастыруды білу және орындау, есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

 

5В071300 - КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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9 Модуль -  Энергетикалық қондырғылар, динамика және көлік техникасының техникалық 

пайдалану, 12 кредит 

КП  ЖК KTDPK 3323 Көлік техникасының динамикасы және пайдалану қасиеттері 5 4 

КП  МК КТЕK 3324 Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары 5 5 

КП  МК КTTPN 3325 Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері 5 3 

10.1 Модуль -  Арнайы көлік және көлікті диагностикалау, 6 кредит 

КП ТК KKTККD 

3326 

Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және  

диагностикалау 

5 3 

КП ТК KAT 3327 Көліктің арнайы түрлері 5 3 

10.2 Модуль -  Арнайы машиналар және көлікке техникалық қызмет көрсету, 6 кредит 

КП ТК KKTККZT 

3326 

Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсетудің заманауи 

технологиялары 

5 3 

КП ТК ZhZhM  3327 Жер жұмыстарының машиналары 5 3 

11Модуль  -  Жөндеу технологиясы және тәжірибе, 14 кредит 

КП ЖК KKZhT 3328 Көлік құралдарын жөндеу технологиясы 5 4 

КП ЖК KMZh 3329 Көлік мекемелерін жобалау 5 4 

БП  Өндірістік практика 6 6 

 

9 Модуль -  Энергетикалық қондырғылар, динамика және көлік техникасының техникалық пайдалану 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Көлік техникасының динамикасы және пайдалану қасиеттері  

Бағдарлама авторы: Каукаров А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пәнді оқытудың мақсаты автомобильдің негізгі техникалық-пайдаланушылық 

қасиеттерін, техникалық жағдайының өзгеру заңдылықтарын және себептерін, автомобильдердің техникалық 

жағдайын және жұмыс қабілеттілігін қадағалау тәсілдерін, диагностикалық процестерін, техникалық қызмет 

көрсету /ТҚК/ және ағымдағы жөндеудің /АЖ/ технологиясын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Автомобильдердің техникалық жағдайларының өзгеру зандылықтары. 

Техникалық қызмет көрсету және автомобиль көлігінің қоғалмалы құрамын жөндеу жүйесі. Автомбильдерге 

және оның агрегаттарына техникалық қызмет көрсетудің технологиялык процестері. Инженер-техникалық 

қызметтер жұмыстарын ұйымдастырудың түрлері мен тәсілдері. Әртүрлі жағдайда автомобильді пайдалану. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Автомобиль көлігінің алдында тұрган міндеттер . Автомобильдердің 

техникалық пайдалануының негізгі элементтері. Автомобильдердің техникалық жағдайларының өзгеруінің 

себептері. Кездейсоқ процестер және өлшемдер.  Техникалық қызмет көрсету және автомобиль жөндеу 

жүйесінің ескерту жоспары негізін белгілеу. Техникалық қызмет керсету және жөндеу түрлері. Техникалық 

пайдалану және түзетуде пайданылатын мөлшер түрлері. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету 

түрлерінің мерзімділігін анықтау тәсілдері. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуінің операциясы 
еңбек сиымдылығын анықтау түрлері.  Автомобильге техникалық қызмет көрсету операцияларының көлемі 

және тізімі. Құрылғылар. Жұмыстардың технологиялық карталары.  ИТҚ-тің ұйымдастыру-өндірістік 

құрылымы. АКМ-дағы өндірісті ұйымдастырудың түрлері мен тәсілдері. Автомобиль көлігін материалды-

техникалық қамтамасыз ету жүйесі. Ерекше жағдайдағы жұмыс істеудің, сақтаудың, техникалық қызмет көрсету 

және автомобиль жөндеудің сипаттамасы. 
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Пререквизиттері:Материалтану және конструкциялық материалдардың технологиясы, Көлік процестер және 

логистика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ТҚ көрсету және жөндеудің ұтымды жүйесі, көлікті техникалық жарату 

тиімділігінің кешенді көрсеткіштері. В) Автомобильдерді техникалық пайдаланудың теориялық негізін зерделеу, 

көлік техникасының жұмыс қабілетін қамтамасыздандырудың стратегиясы мен әдісі. С) Автомобильдерді 

техникалық пайдалану нормативі, қызмет көрсету құралының жұмыс өнімділігі мен өткізу қабілетінің түзілу 

заңдылығын. D)  Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетудің алдыңғы қатардағы техникасы мен 

технологиясын, оны ұйымдастыру және басқарудың ұтымды формасын, ТҚ көрсету және жөндеудің кешенді 

көрсеткіштер жүйесін. Е) Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жүйесі техникалық диагноз қою тәсілі 

мен құралына негізделген ТҚ көрсету және жөндеудің прогресшіл технологиясы мен техникасын өндіріске 

енгізу, техникалық пайдаланудың нақты жағдайына лайықтап ТҚ көрсету және жөндеу жұмысын 

ұйымдастырудың тиімді формасын таңдау тәсілін. 

 

10.1 Модуль -  Арнайы көлік және көлікті диагностикалау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және  диагностикалау 

Бағдарлама авторы: Каукаров А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кіріспе. Автомобильдердің техникалық жағдайларының өзгеру зандылықтары. 

Техникалық қызмет көрсету және автомобиль көлігінің қоғалмалы құрамын жөндеу жүйесі. Автомбильдерге 

және оның агрегаттарына техникалық қызмет көрсетудің технологиялык процестері. Инженер-техникалық 

қызметтер жұмыстарын ұйымдастырудың түрлері мен тәсілдері. Әртүрлі жағдайда автомобильді пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқытудың мақсаты автомобильдің негізгі техникалық-пайдаланушылық 

қасиеттерін, техникалық жағдайының өзгеру заңдылықтарын және себептерін, автомобильдердің техникалық 

жағдайын және жұмыс қабілеттілігін қадағалау тәсілдерін, диагностикалық процестерін, техникалық қызмет 

көрсету /ТҚК/ және ағымдағы жөндеудің /АЖ/ технологиясын үйрету. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Автомобиль көлігінің алдында тұрган міндеттер . Автомобильдердің 

техникалық пайдалануының негізгі элементтері. Автомобильдердің техникалық жағдайларының өзгеруінің 

себептері. Кездейсоқ процестер және өлшемдер.  Техникалық қызмет көрсету және автомобиль жөндеу 

жүйесінің ескерту жоспары негізін белгілеу. Техникалық қызмет керсету және жөндеу түрлері. Техникалық 

пайдалану және түзетуде пайданылатын мөлшер түрлері. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету 

түрлерінің мерзімділігін анықтау тәсілдері. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуінің операциясы 

еңбек сиымдылығын анықтау түрлері.  Автомобильге техникалық қызмет көрсету операцияларының көлемі 
және тізімі. Құрылғылар. Жұмыстардың технологиялық карталары.  ИТҚ-тің ұйымдастыру-өндірістік 

құрылымы. АКМ-дағы өндірісті ұйымдастырудың түрлері мен тәсілдері. Автомобиль көлігін материалды-

техникалық қамтамасыз ету жүйесі. Ерекше жағдайдағы жұмыс істеудің, сақтаудың, техникалық қызмет көрсету 

және автомобиль жөндеудің сипаттамасы. 

Пререквизиттері: Көлік техникасының сенімділік негіздері, Көлік техникасының динамикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ТҚ көрсету және жөндеудің ұтымды жүйесі, көлікті техникалық жарату 

тиімділігінің кешенді көрсеткіштері. В) Автомобильдерді техникалық пайдаланудың теориялық негізін зерделеу, 

көлік техникасының жұмыс қабілетін қамтамасыздандырудың стратегиясы мен әдісі. С) Автомобильдерді 

техникалық пайдалану нормативі, қызмет көрсету құралының жұмыс өнімділігі мен өткізу қабілетінің түзілу 

заңдылығын. D)  Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетудің алдыңғы қатардағы техникасы мен 

технологиясын, оны ұйымдастыру және басқарудың ұтымды формасын, ТҚ көрсету және жөндеудің кешенді 

көрсеткіштер жүйесін. Е) Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жүйесі техникалық диагноз қою тәсілі 

мен құралына негізделген ТҚ көрсету және жөндеудің прогресшіл технологиясы мен техникасын өндіріске 

енгізу, техникалық пайдаланудың нақты жағдайына лайықтап ТҚ көрсету және жөндеу жұмысын 

ұйымдастырудың тиімді формасын таңдау тәсілін. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктің арнайы түрлері 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: автокөлік техникаларының құрылысы. Аспа  конструкциясы, түрлері, олардың 

классификациясы.  Қозғалқыштар және жүйелеріндегі жұмыстылықты қамтамасыз ету. Трансмиссия, агрегаттар, 

түйіндер. Автокөлік техникаларының басқару жүйесінің жұмыстары: рульдік басқару, тежеу жүйесі. Қауыпсіздік 

жүйеслері, светотехникалық және қосымша жабдықтар.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы автомобильдер техникаларының конструкциясына сауатты деңгейде 

сараптама жасау, олардың механизмдерінің іс-әрекетері мен құрылыстары, олардың динамикалық 

жұмыстарындағы өзгеру заңдылығын тану , нақты өндірістік жағдайда олардың жақсаруындағы машиналарды 

пайдалану кезіндегі әрекеттерді анықтай білу. 
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Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Материалтану және конструкциялық 

материалдардың технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында 

арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін реттеу арқылы 

машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының көрсеткіштерін 

анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін қолдануға 

практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын құрылымын 

біліп, атай білуге міндетті. 

 

10.2 Модуль -  Арнайы машиналар және көлікке техникалық қызмет көрсету 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсетудің заманауи технологиялары 

Бағдарлама авторы: Каукаров А. К 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

бойынша білім мен іскерлікке ие болуы.  
Пәннің қысқаша мазмұны: көлік құралдарының техникалық жағдайы. Техникалық күй параметрлері, оларды 

анықтау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарының 

құрылымы, олардың түрлері мен көлемі бойынша сипаттамасы. Көлік құралдарының техникалық жай-күйін 

диагностикалау әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу 

технологиясы. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу әдістері мен құралдары. Көлік құралдарына техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру. Қолданылатын пайдалану материалдары, 

олардың сапасының көлік құралдары жұмысының тиімділігіне, сондай-ақ олардың экологиялық қауіпсіздігіне 

әсері. 

Пререквизиттері: Көлік техникасының сенімділік негіздері, Көлік техникасының динамикасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нормативтік құжаттардың негізгі анықтамаларын, ережелерін, Көлік 

құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу ерекшеліктері мен тәртібін білу; В) 

көлік құралдарының түрлі түрлерімен және нормативтік-техникалық құжаттамамен жұмыс істеу дағдыларын 

меңгеру; С) көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын жүргізу тиімділігін 

арттыру мақсатында техникалық-экономикалық және басқару шешімдерін қабылдау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Жер жұмыстарының машиналары 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жүк тасымалдау үшін арнайы автомобильдер техникаларының конструкциясына 

сауатты деңгейде сараптама жасау,  олардың механизмдерінің іс-әрекетері мен құрылыстары, олардың 

динамикалық жұмыстарындағы өзгеру заңдылығын тану , нақты өндірістік жағдайда олардың жақсаруындағы 

машиналарды пайдалану кезіндегі әрекеттерді анықтай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Жүк тасымалдау үшін арнайы автомобиль техникаларының құрылысы. Аспа  

конструкциясы, түрлері, олардың классификациясы.  Қозғалқыштар және жүйелеріндегі жұмыстылықты 

қамтамасыз ету. Трансмиссия, агрегаттар, түйіндер. Автокөлік техникаларының басқару жүйесінің жұмыстары: 

рульдік басқару, тежеу жүйесі. Қауыпсіздік жүйеслері, светотехникалық және қосымша жабдықтар.  

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Материалтану және конструкциялық 

материалдардың технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында Жүк 

тасымалдау үшін арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін 

реттеу арқылы машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының 

көрсеткіштерін анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін 
қолдануға практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын 

құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 

 

11Модуль  -  Жөндеу технологиясы және тәжірибе 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдарын жөндеу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К 

Курсты оқытудың  мақсаты:Автомобильдер құрылысының негізімен,автомобильде-рдің көнеру нұсқалары 

және оларды қайта қалпына келтірудегі теориялық жағдайлармен, автомобильдерді жөндеу жүйелерімен, 

әдістерімен таныстырып олардың шешімдерімен  таныстыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:Кіріспе. Көлік техникасын жөндеу технологияларының негіздері.Бұйымдар 

конструкцияларының технологиялық қасиеттері.Бөлшектерді механикалық өңдеудегі дәлділіктері.Көлік 

техникасын жөндеу технологияларының негіздері. Бөлшектердің техникалық жағдайларын бағалау. Бөлшектерді 

қалпына келтіру әдістерінің классификациясы және оларды қалпына келтіру әдістері. Автомокөліктердің 

қаңқасы мен типтік бөлшектерді қалпына келтіру технологиялары. Автомокөліктерді құрастырып жинақтау 

технологиясының негіздері. Автомокөліктер мен агрегаттарды жалпы құрастыру және сынау. 

Пререквизиттері: Көлік техникасының сенімділік негіздері, Жоғары математика, Физика  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Автокөліктердің конструкциясын талдай білу; автокөліктердің жүйе және 

агрегат жүктемелерін сауатты анықтай білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік мекемелерін жобалау 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобильдік көлік мекемелерін жобалаудағы технологиялық тәжірибелер мен 

теорияларды оқу, АКМ және ТҚКС өндірістік-техникалық базаларының болашақта даму және техникалық 

қаруландыру қажеттілігін тапсырыстарды шешу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Көлікті пайдалану және мекмелерді технологиялық жобалау негіздері. АКМ және 

ТҚКС жұмысшылар саны мен жұмыс көлемдері, өндірістік бағдарламаларды есептеу әдістері.Өндірістік 

процесстерді механизациялау. Өндірістік телімдер мен аймақтарды технологиялық жоспарлау. Автокөлік 

мекемелерін жалпы жоспарлау. Жобаның технико-экономикасын бағалау.  

Пререквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, Материалтану және конструкциялық 

материалдардың технологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: АКМ және ТҚКС жалпы жобалау принциптері мен методологиясы; 

қолданыстағы заңдар мен жобалу және нормативті-техникалық құжаттарының саласындағы түсініктерді 

меңгеру. 

 

5В071300 - КӨЛІК, КӨЛІК ТЕХНИКАСЫ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

4 курс 
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12.1 Модуль - Күш берілістерін есептеу және көлік мекемесін басқару, 18 кредит 

КП ТК 
KKTTZhZh 

4342 
Көлік құралдарының трансмиссиясы мен тірек жүйесін жобалау  7 5 

КП ТК KAT 4343 Көліктің арнайы түрлері 7 5 

КП ТК OUKM 4344 Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 7 5 

БП ТК KK 4245 Көліктік құқық  7 3 

12.2 Модуль - Көліктік заңнама және жол-құрылыс машиналары, 18 кредит 

КП ТК 
ZhKMMKZh 

4342 

Жол-құрылыс машиналарының механизмдері мен 

құрылғыларын жобалау 
7 5 

КП ТК ZhZhM  4343 Жер жұмыстарының машиналары 7 5 

КП ТК OZhKM 4344 Өндірістік жоспарлау және кәсіпорын менеджменті 7 5 

БП ТК KZN 4245 Көліктік заңнама негіздері 7 3 

13.1  Модуль - Технологиялық құрылғыларды пайдалану және өндірістік қауіпсіздік,  20 кредит  

КП ТК TKPZhN 4346 
Технологиялық құрылғыларды пайдалану және жобалау 

негіздері 
6 5 

КП ТК KEKKT 4347 Көліктегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 7 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 8 10 

13.2 Модуль - Жол-құрылыс машиналарын есептеу және еңбекті қорғау,  20 кредит 

КП ТК 
KTZhKMZhN 

4346 

Көтеру-тасымалдау және жол-құрылыс машиналарын жобалау 

негіздері 
6 5 

КП ТК EKOK 4347 Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік 7 5 

БП  Өндірістік тәжірибе 8 10 

14 Модуль – Жөндеу технологиясы және көлік құралдарын жобалау, 15 кредит 

КП ЖК KMZh 4349 Көлік мекемелерін жобалау  7 5 
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КП ЖК KKZhT 4350 Көлік құралдарын жөндеу технологиясы 7 5 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

12.1 Модуль - Күш берілістерін есептеу және көлік мекемесін басқару 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдарының трансмиссиясы мен тірек жүйесін жобалау 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кіріспе. АЖҚ классификациясы. Жоғары жүрісті автомобильдер. Ауыр 

автомобильдер және автопоезд агрегаттары. Самосвал автомобильдер және самосвалды автопоездтар.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Жылжымалы құраманың конструкциясының ерекшеліктері және автомобиль 

көліктері жөніндегі  инженердің одан әрі қызметі туралы білім беру болып табылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Самопогрузчик-автомобильдер. Ұзын өлшемді, ауыр салмақты жүктерді 

тасымалдауға арналған автопоездтар. Автомобильдер және фургон-автопоездтар. Автомобильдер және 

цистерналы автопоездтар. Кран-автомобильдер 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика, Машиналар мен механизмдер теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Елдегі және шет елдердегі автомобиль көліктерінің конструкцияларының 

даму тенденциялары мен жағдайы туралы, В) конструкциялық ерекшеліктері туралы, С) мамандандырылған 

жылжымалы  құрамның қосымша түйіндері, D)  агрегаттарының құрылғылары туралы білу, Е). кешенді 
қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктің арнайы түрлері 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы автомобильдер техникаларының конструкциясына сауатты деңгейде 

сараптама жасау, олардың механизмдерінің іс-әрекетері мен құрылыстары, олардың динамикалық 

жұмыстарындағы өзгеру заңдылығын тану , нақты өндірістік жағдайда олардың жақсаруындағы машиналарды 

пайдалану кезіндегі әрекеттерді анықтай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: автокөлік техникаларының құрылысы. Аспа  конструкциясы, түрлері, олардың 

классификациясы.  Қозғалқыштар және жүйелеріндегі жұмыстылықты қамтамасыз ету. Трансмиссия, агрегаттар, 

түйіндер. Автокөлік техникаларының басқару жүйесінің жұмыстары: рульдік басқару, тежеу жүйесі. Қауыпсіздік 

жүйеслері, светотехникалық және қосымша жабдықтар.  

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Материалтану және конструкциялық 

материалдардың технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында 
арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін реттеу арқылы 

машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының көрсеткіштерін 

анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін қолдануға 

практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын құрылымын 

біліп, атай білуге міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Бағдарлама авторы: Есбосынов К.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: Мамандандырылған басшылық орындайтын инженерлік қызметке студенттерді 

дайындау болып табылады. Терең білім мен оның ішкі байланысы негізінде ұжымды басқару әдістері мен 

құралдарын меңгеру, басқарудың тәжірибесін қолдану, маңызды қорлар мен жоғары нәтижелерге жетудің 

факторлары болып табылатын басқару қызметінің жаңа жолдарын жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті басқарудың және жоспарлаудың, ұйымдастырудың қазіргі заманғы 

міндеттері. Нарық жағдайындағы автомобиль көлігі. Еңбек жоспары. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Экономикалық теория негіздері, Көлік логистика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында 

арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін реттеу арқылы 

машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының көрсеткіштерін 

анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін қолдануға 

практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын құрылымын 

біліп, атай білуге міндетті. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктік құқық 

Бағдарлама авторы: Қаңтарбаев Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: болып көлік саласындағы бақылау және қадағалау бойынша жалпы құқықтық-

нормативтік  көлік құралдарын пайдалануға жіберу бойынша, лауазымды тұлғалардың , сондай –ақ қозғалысқа 

қатысушылардың темір жол, автомобиль және су көлігіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша міндеттерін 

ашып көрсету табылады. Қазақстан Республикасының заңдарын және мемлекеттік нормативтік -құқықтық 

актілерін, мемлекеттік көліктік жүйесіне қатысты халықаралық өзара  келісім шарттарды оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жолаушылар мен жүктерді халықаралық, республика ішілік тасымалдауды 

орындаған жағдайда құқықтық  - нормативтік қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының заңдарын және басқа 

нормативтік –құқықтық актілерінде көлік құралдарының қозғалу саласында сақтау. Транзиттік мүмкіндікті 

қолдану, темір жол , автомобиль және су көлігіндегі қозғалыстың қарқындылығын ескеру . Көлік саласында 

бақылау және қадағалу бойынша құқықтары бар органдардың қызметтерінің негізгі құқықтары, функциялары 

және бағыттары. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Жол қозғалысының ережелері және қауіпсіздігі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақстан Республикасының негізгі шарттарын, заңдарын және 
нормативтік –құқықтық актілерін білу, сондай –ақ көлік саласындағы халықаралық өзара іскерлік келісім 

шарттарды білу. В) құқықтық дағдыларды және темір жол , автомобиль  және су көлігіндегі жағдайларды әртүрлі 

есептерді өз бетімен анықтап білу.С) Көліктік құралдарын пайдалануға жіберудің көлікте қауіпсіздікті қамтасыз 

етудің ережелерімен тәртібін білу.Д) Іс жүзінде қызмет барысында құқықтық   шешімдерді қабылдау үшін, 

қажетті білімді қалыптастыру үшін , құқық қорғау органдарының, көлік жүйесінің қызметкерлерінің лауазымды 

тұлғаларының негізгі құқықтарын және функцияларын меңгеру.Е) көлік саласындағы құқық қолдану қызметін 

талдау және оларды шешу бойынша құқықтық нормативті қолдану  

 

12.2 Модуль - Көліктік заңнама және жол-құрылыс машиналары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жол-құрылыс машиналарының механизмдері мен құрылғыларын жобалау 

Бағдарлама авторы: Хайытбаева Г. Б 

Курсты оқытудың мақсаты: жолаушылар және жүк автомобиль көлігін ұйымдастыру және басқару бойынша 

теориялық, практикалық және әдістемелік ережелерді баяндау болып табылады. Пәнді оқу міндеті-өндірісте, 

ғылымда, техника мен мәдениетте барлық озық, ғылыми-техникалық ақпараттың өсіп келе жатқан ағынында 

бағдарланатын өз бетінше және белсенді меңгеруге және бекітуге қабілетті кең бейінді маманды дайындау болып 
табылады. Ұйымдастырушылық және пайдалану проблемаларын, экономикалық, әлеуметтік мәселелерді, 

жолаушылар мен жүк автомобиль көлігінде энергетикалық, шикізат, материалдық және еңбек ресурстарын тиімді 

пайдалануды білуге ерекше мән беріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: кіріспе. Жалпы түсініктер, терминдер, автомобиль жолаушылар және жүк 

тасымалдарының жіктелуі. Жылжымалы құрам. Жолаушылар автокөлігінің сипаттамасы. Техникалық-

экономикалық көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалдары технологиясы. Жолаушыларды автобустық 

тасымалдауды ұйымдастыру. Халыққа көліктің басқа түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар және жүк 

автомобиль тасымалдарын басқару. Жолаушылар мен жүктердің жол жүруін және багажды алып жүруді төлеу 

жүйесі.  

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика, Машиналар мен механизмдер теориясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жолаушылар мен жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау ережесі; В) 

жолаушылар мен жүк ағындары, қаланың маршруттық желісін қалыптастыру қағидаттары, маршруттарды 

жіктеу, маршруттарды көліктік тексеру,тұрақты маршрутта жолаушылар мен жүк тасымалдарын ұйымдастыру, 

маршруттық кесте; С) көліктік тексеру жүргізу, елді мекеннің маршруттық желісін қалыптастыру; D) тұрақты 

қалалық автобус маршруттарын әзірлеу әдістемесімен Е) жолаушылар және жүк автомобиль көлігін 

коммерциялық пайдалану және халыққа қызмет көрсететін басқа да көлік түрлерімен жұмысты үйлестіру 
жөніндегі қағидатты жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастырушылық шешімдерді қазіргі заманғы деңгейде 

қолдана және жүзеге асыра білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жер жұмыстарының машиналары 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жүк тасымалдау үшін арнайы автомобильдер техникаларының конструкциясына 

сауатты деңгейде сараптама жасау,  олардың механизмдерінің іс-әрекетері мен құрылыстары, олардың 

динамикалық жұмыстарындағы өзгеру заңдылығын тану , нақты өндірістік жағдайда олардың жақсаруындағы 

машиналарды пайдалану кезіндегі әрекеттерді анықтай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жүк тасымалдау үшін арнайы автомобиль техникаларының құрылысы. Аспа  

конструкциясы, түрлері, олардың классификациясы.  Қозғалқыштар және жүйелеріндегі жұмыстылықты 
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қамтамасыз ету. Трансмиссия, агрегаттар, түйіндер. Автокөлік техникаларының басқару жүйесінің жұмыстары: 

рульдік басқару, тежеу жүйесі. Қауыпсіздік жүйеслері, светотехникалық және қосымша жабдықтар.  

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Материалтану және конструкциялық 

материалдардың технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында Жүк 

тасымалдау үшін арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін 

реттеу арқылы машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының 

көрсеткіштерін анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін 

қолдануға практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын 

құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірістік жоспарлау және кәсіпорын менеджменті 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық экономикасындағы негізгі қажетті тұрақтылық бағытын,  оқыту 

саласындағы экономикалық заңдылықтардың болуын, мекемелердегі көліктік тасымалдауды басқару және 
экономикалық процесстерді санды және сапалы бағалау саласында студенттерге тәжірибелік пен білімдерін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоспарлау және өндірістерді басқарудағы жаңа шешімдер. Автомобильдік көлік 

жағдайындағы нарықтар. Менеджмент жұмыстар бойынша жоспар. Көлік мекемелеріндегі қаржылық ережелер. 

Салық салу жүйелері. Пайдалану факторларындағы тиімділіктер. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Экономикалық теория негіздері, Көлік логистика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Менеджмент жүйесі негізінде мекемелерді идентификациялау, көлік 

кешенінің  кәсіпорындарында ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптерін жиынтығы,  мекемелердегі 

көліктік менеджмент процесстерді санды және сапалы бағалау саласында студенттерге тәжірибелік пен 

білімдерін қалыптастыру, менеджмент ой-өрісін дамыту болып табылады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктік заңнама негіздері 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлік инспекциясының қызметтері мақсатында, көліктегі қозғалыстың 

қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты негізгі мәселелермен таныстыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Көлік инспекциясының қызметтері мақсаттары мен негізгі атқаратын міндеттері.  

Қозғалыс және тасымалдау қауіпсіздігін қамтамасыз етудың әдістері. Жол қозғалысын және тасымалдауларды 

жоспарлау, тексеру және реттеу ведомостық басқару құжаттарының негізгі анықтамалары, жол қозғалысына 

қатынасушылардың негізгі сипаттамалары және олады бағалаудың әдістері, таңбалау жол белгілері, белгіберу, 

жарықтандыру, хабар беру, жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша практикалық шаралар.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Жол қозғалысының ережелері және қауіпсіздігі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша негізгі шамалық 

құжаттарды, ведомствалық басқару құжаттарының негізгі мәселелерін, жол қозғалысына қатынасушыладың 

негізгі сипаттамаларын және оларды бағалаудың әдістерін білу керек жол қозғалысын ұйымдастыру 

материалдарын талдай білу керек. В) Көлік құралдарының жағдайын қозғалыстың қауіпсіздігі тұрғысынан 

бағалау. С) Көлік – жол торабын зерттеуді жүргізу және қозғалысты ұйымдастырудағы кемшіліктерді анықтау 

жол қозғалысының  ұйымдастырылуын бағалау үшін қажетті параметрлерді есептеу. Д) қозғалыстың жағдайын 

және оның қауіпсіздігін әр түрлі жолдық, көліктін және метеорологиялық жағдайларды жақсарту. Е) Қозғалыс 

жағдайын қамтамасыз ету бойынша кешендік шараларды жасауды толық меңгеру. 

 

13.1  Модуль - Технологиялық құрылғыларды пайдалану және өндірістік қауіпсіздік 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

Бағдарлама авторы: Қуанышев М.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өндірістік нысандардағы денсаулықты сақтау және қауіпсіз еңбек шарттарын 

қамтамасыз ететін әлеуметтік - құқықтық, ұйымдастырушылық - техникалық, санитарлық -гигиеналық және 

өртке қарсы шаралар жүйесін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен 

актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және 

зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Жұмыс орнындағы микроклиматты зерттеу. Өндірістік 

санитария. Жарықтандыру және оның нормасы Өндірістік шулар. Өндірістік дірілдер Еңбекті қорғаудың 

эргономикалық негіздері. Сәуле шығарудың зиянды әсерлерінен қорғану. Өндірістік ғимаратарға қойылатын 
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санитарлық техникалық талаптар. Өндірістік қондырғыларды пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. Өндірістік 

құралдарын каупсіздігін қамтамасыз ету. Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндірудің бірінші ретті құралдары. 

Перереквизиттері: Құқық негіздері, Жол қозғалыс ережелері және қауіпсіздігі  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты заңдық және нормативтік құқықтық құжаттарды, еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру және мамандықтарға сай қауіпсіз еңбек шарттарының принциптерін, қауіпті және зиянды өндіріс 

факторларының пайда болу табиғатын, еңбекті қорғауды басқару принциптерін үйрену. В) нысандарға 

қойылатын санитарлық-техникалық талаптарды,жарақаттануларды болдырмау шараларын, жазатайым 

оқиғаларды зерттеу тәртібін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін және т.б.; еңбектің ауырлығын 

бағалай білуге, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігін бағалай білуге, еңбек және демалыс кестесін құра білуге; 

қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтайтын аспаптарды пайдалана білуге, конструкторлық және 

техникалық құжаттарда қауіпсіз еңбек туралы инструкцияларды құрастыра білуге. D) Қазақстан 

республикасының Конституциясының, еңбекті қорғау туралы заңдар, қарарлар, инструкциялардың талаптарын; 

қауіпті және зиянды факторлардың табиғатын; көлік құралдарының және өндірістік процесстердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету принциптерін. Е) техника қауіпсіздігі жөнінде оқытып үйретуге және инструктаж өткізуге, еңбек 

қорғау туралы есеп беруге және есеп жүргізуге, нысандардағы еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыра білуге, 

өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыра білуге. 

 

13.2 Модуль - Жол-құрылыс машиналарын есептеу және еңбекті қорғау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті қорғау және өндірістік қауіпсіздік 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М.,Қуанышев М.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: өндірістік нысандардағы денсаулықты сақтау және қауіпсіз еңбек шарттарын 

қамтамасыз ететін әлеуметтік - құқықтық, ұйымдастырушылық - техникалық, санитарлық -гигиеналық және 

өртке қарсы шаралар жүйесін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. 

Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды 

өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Жұмыс орнындағы микроклиматты зерттеу. Өндірістік санитария. 

Жарықтандыру және оның нормасы Өндірістік шулар. Өндірістік дірілдер Еңбекті қорғаудың эргономикалық 

негіздері. Сәуле шығарудың зиянды әсерлерінен қорғану. Өндірістік ғимаратарға қойылатын санитарлық 

техникалық талаптар. Өндірістік қондырғыларды пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. Өндірістік құралдарын 

каупсіздігін қамтамасыз ету. Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндірудің бірінші ретті құралдары. 

Перереквизиттері: Құқық негіздері, Жол қозғалыс ережелері және қауіпсіздігі  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты заңдық және нормативтік құқықтық құжаттарды, еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру және мамандықтарға сай қауіпсіз еңбек шарттарының принциптерін, қауіпті және зиянды өндіріс 

факторларының пайда болу табиғатын, еңбекті қорғауды басқару принциптерін үйрену. В) нысандарға 

қойылатын санитарлық-техникалық талаптарды,жарақаттануларды болдырмау шараларын, жазатайым 

оқиғаларды зерттеу тәртібін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін және т.б.; еңбектің ауырлығын 

бағалай білуге, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігін бағалай білуге, еңбек және демалыс кестесін құра білуге; 

қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтайтын аспаптарды пайдалана білуге, конструкторлық және 

техникалық құжаттарда қауіпсіз еңбек туралы инструкцияларды құрастыра білуге. D) Қазақстан 

республикасының Конституциясының, еңбекті қорғау туралы заңдар, қарарлар, инструкциялардың талаптарын; 

қауіпті және зиянды факторлардың табиғатын; көлік құралдарының және өндірістік процесстердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету принциптерін. Е) техника қауіпсіздігі жөнінде оқытып үйретуге және инструктаж өткізуге, еңбек 

қорғау туралы есеп беруге және есеп жүргізуге, нысандардағы еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыра білуге, 

өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыра білуге. 

 

14 Модуль – Жөндеу технологиясы және көлік құралдарын жобалау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік мекемелерін жобалау 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К., Мурзагалиев А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобильдік көлік мекемелерін жобалаудағы технологиялық тәжірибелер мен 

теорияларды оқу, АКМ және ТҚКС өндірістік-техникалық базаларының болашақта даму және техникалық 

қаруландыру қажеттілігін тапсырыстарды шешу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көлікті пайдалану және мекмелерді технологиялық жобалау негіздері. АКМ және 

ТҚКС жұмысшылар саны мен жұмыс көлемдері, өндірістік бағдарламаларды есептеу әдістері.Өндірістік 

процесстерді механизациялау. Өндірістік телімдер мен аймақтарды технологиялық жоспарлау. Автокөлік 

мекемелерін жалпы жоспарлау. Жобаның технико-экономикасын бағалау.  

Пререквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, Материалтану, конструкциялық 

материалдар технологиясы 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) АКМ және ТҚКС жалпы жобалау принциптері мен методологиясы; 

қолданыстағы заңдар мен жобалу және нормативті-техникалық құжаттарының саласындағы түсініктерді 

меңгеру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құралдарын жөндеу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Куанышев М.К 

Курсты оқытудың  мақсаты:Автомобильдер құрылысының негізімен,автомобильде-рдің көнеру нұсқалары 

және оларды қайта қалпына келтірудегі теориялық жағдайлармен, автомобильдерді жөндеу жүйелерімен, 

әдістерімен таныстырып олардың шешімдерімен  таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кіріспе. Көлік техникасын жөндеу технологияларының негіздері.Бұйымдар 

конструкцияларының технологиялық қасиеттері.Бөлшектерді механикалық өңдеудегі дәлділіктері.Көлік 

техникасын жөндеу технологияларының негіздері. Бөлшектердің техникалық жағдайларын бағалау. Бөлшектерді 

қалпына келтіру әдістерінің классификациясы және оларды қалпына келтіру әдістері. Автомокөліктердің 

қаңқасы мен типтік бөлшектерді қалпына келтіру технологиялары. Автомокөліктерді құрастырып жинақтау 

технологиясының негіздері. Автомокөліктер мен агрегаттарды жалпы құрастыру және сынау. 
Пререквизиттері:Көлік техникаларының конструкциясының  негіздері, Математика, Физика  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автокөліктердің конструкциясын талдай білу; автокөліктердің жүйе және 

агрегат жүктемелерін сауатты анықтай білу. 

 

6B07106  - ЭЛЕКТРЭНЕРГЕТИКА 

2 курс 
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6.1 Модуль  – Энергетиканың теориялық және физика-химиялық негіздері, 18 кредит 

БП ТК TOE 2205 Электротехниканың теориялық негіздері 1,2 3,4 10/10 

БП ЖК Ніm 2206 Химия 3 3/3 

БП ТК ZhКZhN 2207 Жылумен қамтамасыз ету және жылутехника негіздері 3 5/5 

6 .2 Модуль  – Электртехникалық пәндер негізі,18 кредит 

БП ТК EТЕZh 2205 Электртехника және электржабдықтау 3,4 10/10 

БП ЖК Ніm 2206 Химия 3 3/3 

БП ТК TZhN 2207 Термодинамика және жылутехникасы негіздері 3 5/5 

7.1 Модуль - Саяси - экономикалық білімдер, 10 кредит 

ЖББП ТК КВN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5/5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5/5 

7.2 Модуль - Саяси-құқықтық пәндер, 10 кредит 

ЖББП ТК КN 2107 Құқық негіздері 3 5/5 

ЖББП МК Fil 2108 Философия 3 5/5 

8.1 Модуль - Механика, 10 кредит 

БП ТК TM 2208 Теориялық механика 3 5/5 

БП ТК MG 2209 Машиналық графика 4 5/5 

8.2 Модуль - Кәсіптендірілген пәндер, 10 кредит 

БП ТК KM 2208 Қолданбалы механика 3 5/5 

БП ТК IG 2209 Инженерлік графика 4 5/5 

9.1 Модуль  – Коммутациялау аппаратуралар және көмекші жабдықтар, 18 кредит 

БП ЖК OE  2210 Өнеркәсіптік электроника 4 5/5 

БП ТК AOT 2211 Ақпараттық-өлшегіш техника 4 5/5 

БП ТК EA 2212 Электрлік аппараттар 4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 

9.2 Модуль  – Арнаулы пәндер, 18 кредит 

БП ЖК OE  2210 Өнеркәсіптік электроника 4 5/5 

БП ТК PBAOT 2211 Процесстерді басқарудағы ақпараттық-өлшегіш техника 4 5/5 
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БП ТК 
1000V 

DZhKTKE 2212 

1000В дейінгі және жоғары кернеулі тарату құрылғыларын                         

электржабдықтау 
4 5/5 

БП  Өндірістік практика 4 3/3 

 

6.1 Модуль  – Энергетиканың теориялық және физика-химиялық негіздері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехниканың теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: электрмагниттік және электрондық құрылғыларды олардың техникалық-

экономикалық талаптарына сәйкес оқу, электр және электрондық құрылғылардың теориялық негіздерін меңгеру, 

жұмыс принциптерімен және құрылғылардың техникалық сипаттамаларымен танысу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Электржабдықтардың жалпы теориясы, процестердің физикалық мазмұны, олардың 

математикалық түсінігі және компьютерлік модельдеу, кең қолданылатын Электржабдықтардың құрылысы 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Физика, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Электр станциялары мен қосалқы станциялар, Электрмен жарықтандыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр және магнит тізбектерінің негізгі параметрлерін есептеу және өлшеу 

әдістерін; Электротехниканың негізгі заңдарын зерттеу; В) тұрақты және айнымалы токтың қасиеттері, типтік 

электр құрылғыларының жұмыс принциптері; С)өткізгіштердегі, жартылай өткізгіштердегі және 

диэлектриктердегі физикалық процестердің негіздері; D) электр схемаларының параметрлері және олардың 
өлшем бірліктері; Е) өткізгіштердің, жартылай өткізгіштердің, электр оқшаулау және магниттік материалдардың 

қасиеттері. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторлары:Х. ғ. к., аға оқытушы Апендина А. К., доцент Байманова А. Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: химиялық ойлауды қалыптастыру байланысты нысандарға қолдану химиялық 

заңдар мен процестерді қазіргі заманғы техникада, таныстыру қасиеттерімен техникалық материалдарды; 

меңгеруі іргетасын қазіргі заманғы химия ғылымының және оның негізінде арнайы бөлімдерін химия; беруші: 

қазіргі заманғы даму үрдістері химиялық ғылым; назар аудару негіздері термодинамиканың элементтері мен 

құрылыстар заттар.  

Пәннің қысқаша мазмұны: химияның негізгі ұғымдары, зат құрылысының негіздері, атом құрылысы, Д. И. 

Менделеевтің периодтық жүйесі, коваленттік байланыс, иондық байланыс, заттардың өзара әрекеттесуі, 

химиялық термодинамика элементтері, химиялық реакциялардың жылдамдығы, химиялық тепе-теңдік, 

ерітінділер, электролиттер ерітінділері, тотығу-қалпына келтіру процестері, элементтер химиясы. 

 Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Электірлік тораптар және жүйелер, Электротехникалық материалтану  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) елдің халық шаруашылығын химиямен және химиямен байланысты 

мәселелердің терең мәні мен мәні туралы; В) өндірістің экологиялық проблемалары туралы; С) химиялық 

эксперименттің техника негіздері; D) кейінгі пәндерді табысты оқу және қазіргі заманғы техникада 

қолданылатын жаңа химиялық материалдарды дұрыс пайдалану үшін қажетті химия бойынша белгілі бір білім 

кешені; есептеу және теориялық сипаттағы химиялық есептерді шешу; арнайы және анықтамалық әдебиеттерді 

пайдалану; Е) алынған эксперименттің негізінде 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жылумен қамтамасыз ету және жылутехника негіздері 

Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Т. С. Қайненова 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің негізгі ұғымдарды және құрылғылардың конструкциясы жылу 

техникасы және жылу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жылутехниканың негізгі қағидалары мен ережелерін, жылу және беріліс өндірісінің 

техникасы конструкциясын оқып үйрену. Термодинамикадағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар. Жылу беру. 

Жылу энергиясын өндіруге арналған құрылғылар. Жылу техникасы мен жылумен жабдықтаудағы негізгі 

ұғымдар мен анықтамалар. Жылу техникасы мен жылумен қамтамасыз ету. Жылумен жабдықтау жүйелері. 

Пререквизиттері: Физика, Жалпы энергетика.  
Постреквизиттері: Электр станциялары және қосалқы станциялар. Электрлік аппараттар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) жылу есептерінің негіздерін зерттеу. В)жылумен жабдықтау есебін жүргізе 

білу. С) жылу техникалық есептеулер мен жылумен жабдықтау есептерін орындау. Д) жылу техникасының 

есептерін шешу әдістерін меңгеру. Е) pv-, ts - және hs-диаграммалардағы жылу энергетикалық қондырғылардың 

негізгі процестері мен циклдарын, жылу машиналары мен аппараттарының жылу жағдайын сипаттайтын негізгі 

параметрлерді анықтау 
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6 .2 Модуль  – Электртехникалық пәндер негізі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехника және электржабдықтау 

Бағдарлама авторы:  Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: қалыпты болып табылатын (жүктемелерді, қоректендіру көздерін, жеке 

тізбектерді және басқа да электр аспаптарын қосу және ажырату кезінде) және апатты жағдайларда (қысқа 

тұйықталу, жүктелген контурды немесе оның жеке фазасын ажырату, синхронды машина синхрондылықтан және 

басқа да апаттардан) электр қоректендіру жүйелерінде болатын өтпелі процесс негіздерін меңгерген жоғары 

білікті маманды дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр энергетикалық жүйелерді (ЭС) қалыпты пайдалану кезінде, сондай-ақ 

авариялық жағдайларда пайда болатын өтпелі процестерді оқып үйрену олардың пайда болу себептерін, 

физикалық мәнін түсіну, ықтимал қауіпті зардаптарды бағалау және оларды мақсатты басқару үшін қажет. 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Физика, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Электр станциялары мен қосалқы станциялар, Электрмен жарықтандыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. энергия жүйелеріндегі өтпелі процестерді есептеу мүмкіндігі, электр 

энергетикалық жүйелердегі өтпелі процестердің әсерін есептеу қабілеті 

 
Дублин дескрипторлары: A) B) C) D) E). 

Пәннің атауы: Термодинамика және жылутехникасы негіздері 

Курсты оқытудың мақсаты: технологиялық машиналар мен жабдықтарды тасымалдау кезінде қолданылатын 

жылуды пайдалану, беру, қайта құру және пайдалану әдістерін өңдеу, энергия ресурстарын үнемдеу, 

технологиялық процестерді қарқындату, қайталама энергия ресурстарын анықтау және пайдалану және қоршаған 

ортаны жану өнімдерімен ластанудан қорғау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Термодинамика және жылутехника негіздері" пәні жылу энергиясын сатып алуға 

және түрлендіруге, технологиялық процесте жылуды пайдалануға және жаңа жылу жабдықтарына бағытталған; 

жылу электр станцияларындағы отынның жану өнімдерінен қоршаған ортаны қорғаудың жаңа әдістері; Нақты 

газ бен будың термодинамикалық қасиеттері; жылу және технологиялық процестерді тиімді және қауіпсіз 

пайдалану; жылу құрылғыларының жылу, жылу және жылу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.;  

Пререквизиттері: Физика, Жалпы энергетика.  

Постреквизиттері: Электр станциялары және қосалқы станциялар. Электрлік аппараттар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жылу техникалық терминологияларды, жылу энергиясын алу және 

айналдыру заңдарын, қазіргі заманғы жылу техникалық қондырғылар мен технологиялық процестерде жылуды 

пайдалану әдістерін білу; В) Жылу энергетикалық жабдықтар отынының жану өнімдерімен қоршаған ортаны 
ластанудан қорғаудың қазіргі заманғы тәсілдерін қолдана білу; С) жылуды пайдаланудың қазіргі заманғы 

әдістерін қолдана отырып, жылу техникалық жабдықтарды тиімді пайдалану міндеттерін шешу; д) жылу 

машиналары мен аппараттары элементтерінің жылу жай-күйінің сипаттамасын эксперименталды анықтау; Е) 

инженерлік қызмет профилімен байланысты негізгі жылу техникалық көрсеткіштерді өлшеуді жүргізу. 

 

7.1 Модуль - Саяси - экономикалық білімдер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 
Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 
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7.2 Модуль - Саяси-құқықтық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер 

мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере 

отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге 

де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқықтың пайда болуы. Мемлекеттің түсінігі және мәні. 

Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттің механизмі және мемлекеттің функциясы. Құқықтық мемлекет 

және азаматтық қоғам. Құқықтың түсінігі, мәні, қағидалары және функциялары. Құқықтың қайнар-көздері 

(нысаны), құқықтың нормасы, құқықтық қатынастар. Құқық шығармашылық және құқықты жүзеге асару. Құқық 

бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық. Құқықтың түсінігі. Құқық ұғымының мәні. Құқық 

функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтың қайнар көздері. Құқық нормасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 
Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсінуВ) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

8.1 Модуль – Механика 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теориялық механика. 

Бағдарлама авторлары: аға оқытушы Ахметова М. 

Курсты оқытудың мақсаты: теориялық механика негіздерін оқыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: статика, кинематика және Динамика негіздері, Механизмдер мен машиналар 

теориясының негіздері. Механизмдер мен машиналар жұмысының жалпы принциптерін, машиналар мен 

механизмдерді есептеу және құрастыру негіздерін білу. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика. 

Постреквизиттері: Электрлік аппараттар, Инженерлік графика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) типтік механизмдердің жұмыс принциптерін білу. В) механика саласында 

есептерді қою және шешу дағдысы болу.С) механиканың негізгі заңдары мен моделін меңгеру. Д) теориялық 

механикада механикалық жүйелерді талдау және шешу әдістерін қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Машиналық графика 

Бағдарлама авторы: Т. ғ. к., Шильмагамбетова Ж. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Зерттеу аппараттық және бағдарламалық құралдарды құру, сақтау, өңдеу және 

көрнекі ұсынудың графикалық ақпараттарды компьютердің көмегімен. 

Пәннің қысқаша мазмұны: машиналық графиканың теориясы сызу, жобалау, аналитикалық және 

дифференциалдық Геометрия, топология, сызу, есептеу математика, операциялық жүйелер және бағдарламалау 

тілдері сияқты басқа ғылымдармен және оқу пәндерімен информатиканың өзара байланысы негізінде дамиды. 

Сызба-конструкторлық жұмыстарды автоматты түрде орындаудың жоғары дәлдігі, жылдамдығы және 

ұқыптылығы, бейнелер мен олардың нұсқаларын бірнеше рет ойнату мүмкіндігі, машиналық 
мультипликацияның динамикалық өзгеретін бейнелерін алу. Машиналық графика әр түрлі бұйымдарды 

автоматтандырылған жобалау (АЖЖ) жүйелерінде кеңінен қолданылады. Конструкторлар машиналық графика 

құралдарымен жекелеген типтік бөлшектердің сызбаларын және тораптардың Құрастыру сызбаларын алады. Әр 

түрлі манипуляторларды пайдалана отырып, инженерлер жобаланатын бұйымның түрлері мен құрылымдық 

сипаттамаларын бірнеше рет өзгерте алады. 

Пререквизиттері: Теориялық механика, Қолданбалы механика. 
Постреквизиттері:Материалтану және конструкциялық материалдары технологиясы, Электрлік машиналар  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) графикалық ақпаратты өңдеу кезеңдерін білу В) бейнені қалыптастырудың 

әртүрлі кезеңдерінде кесуді орындау С) Екі өлшемді объектілердің сипаттамасын кадр буферінде пиксельдердің 

Жарық кодтарына түрлендіру. Д) дербес компьютердің көмегімен деректерді графикалық көрініске немесе 
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деректерді графикалық көрініске түрлендіру әдістері мен тәсілдерін қолдану. Е) Декартов координаттар жүйесін 

құра білу 

8.2 Модуль - Кәсіптендірілген пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қолданбалы механика 
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Ахметова М.  
Курсты оқытудың мақсаты: машиналар мен механизмдерді есептеу және құрастыру негіздерін оқып үйрену. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Статика, нүкте кинематикасы, қатты дененің қарапайым қозғалысы; негіздің 

динамикасы, механизмдердің құрылымы; айналмалы қозғалыстың механизмдері мен берілістері..  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика. 

Постреквизиттері: Электрлік аппараттар, Инженерлік графика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) типтік механизмдердің жұмыс принциптерін білу. В) механикалық есепті 

қою және шешу дағдысы болу.С) механиканың негізгі заңдары мен модельдерін, механикалық жүйелерді шешу 

және талдау әдістерін меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Инженерлік графика 

Бағдарлама авторы: Т. ғ. к., Шильмагамбетова Ж. Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: "инженерлік графика" пәнін оқытудың негізгі мақсаты – болашақта инженерлік 

қызметте жұмыс істейтін, сонымен қатар мамандықпен байланысты, болашақта әртүрлі мақсаттарға арналған 

сызбаларды орындау және оқу үшін қажетті білімдер мен дағдыларды меңгеру, мемлекеттік стандарттарға сәйкес 

өндіріс құжаттарын құрастыруға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ЕСКД және бтж негізгі стандарттарымен танысу; сызбаларды орындау және 

оқу(эскиз,жалпы түрдегі сызба, Құрастыру сызбасы, жұмыс сызбасы, габариттік сызба және т.б.), 

конструкторлық құжаттамаларды және мәтіндік құжаттарды құрастыру ережелерімен танысу; қалыптасқан 

сөздермен және шартты мәндермен танысу. 

Пререквизиттері: Теориялық механика, Қолданбалы механика. 
Постреквизиттері:Материалтану және конструкциялық материалдары технологиясы, Электрлік машиналар  
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) заттың сызбасын оқи білу; в) заттың пішіні мен өлшемін көрсете білу; С) 

стандартқа сәйкес конструкторлық құжаттарды құрастыру; Д) стандартқа сәйкес конструкторлық құжаттарды 

құрастыру; Е) сызбаларды орындау, нүктелердің, түзулердің, сызықтағы заттардың жазықтықтарының 

проекциялары мен аксонометриясын бейнелей білу, орталық, қиғаш бұрышты және тік бұрышты 

проекциялармен сырғанау. 

 

9.1 Модуль  – Коммутациялау аппаратуралар және көмекші жабдықтар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік электроника 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің электронды техника бұйымдарын білікті пайдалану бойынша 

жұмысқа қажетті заманауи электрониканың әр түрлі аймақтарынан мәліметтер алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: электронды аспаптардың соңғы пайдалану сипаттамалары бар қатты денедегі 

электрондық процестердің физикалық заңдылықтары арасындағы студенттердің өзара байланысын түсінуіне 

негізгі назар аударылады.Типтік Электр тізбектерінің негізгі қасиеттері; электр тізбектерінде орын алатын негізгі 

процестерді Аналитикалық және Эксперименталды зерттеу; оларды практикалық қолдану тұрғысынан 

электрондық аспаптардың салыстырмалы сипаттамалары 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Жалпы энергетика 

Постреквизиттері: Электр энергетикасы, Өнеркәсіп қауіпсіздігі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электрондық аспаптардың физикалық негіздерін, сипаттамаларын, 

параметрлерін және эквивалентті сұлбаларын білу; В)есептерді шешу кезінде негізгі конструкторлық-
технологиялық және пайдалану параметрлерін пайдалану; с) электрондық құрылғыларды құру үшін электрондық 

аспаптарды қолдану; Д) электрондық құрылғыларда сигналдарды түрлендіру талдауын меңгеру; Е) берілген 

сипаттамалары бар қарапайым Электр тізбектерінің синтезін жүзеге асыру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақпараттық-өлшегіш техника 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: метрология, ақпараттық-өлшеу техникасы және технологиялары, өлшеу және 

бақылау процестерін талдау және    синтездеу негізгі ұғымдарына студенттерді теориялық және практикалық 

дайындауды қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: компьютерлік жүйелерде, желілерде, кітапхана қорында және басқа да ақпарат 

көздерінде қызмет профилі бойынша ақпараттың үлкен көлемін іздеу және өңдеу үшін қазіргі заманғы 
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ақпараттық технологиялардың жетістіктері; бағдарламалық, техникалық құралдар мен ақпараттық 

технологиялардың жаңа үлгілерін игеру; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып зерттеудің қазіргі 

заманғы әдістерін қолдану. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету, Жоғары кернеу техникасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі өлшеу аспаптарының жұмыс істеу принципін енгізу; өлшеу дәлдігіне 

әсер ететін негізгі қателіктер; в) электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеу; С) берілген метрологиялық 

сипаттамалар бойынша өлшеу аспабын таңдауды жүзеге асыру; д) LabVIEW ортасында виртуалды аспаптарды 

пайдалану; Е) аналогты және цифрлық аспаптарды өлшеу нәтижелерін өңдеу. 

     

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрлік аппараттар 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: электр және электронды аппараттардың теориялық негіздерін меңгеру, жұмыс 

принциптерімен және жабдықтың техникалық сипаттамаларымен танысу. 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар, Электрмен жарықтандыру 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр аппараттарын таңдау бойынша құжаттарды дайындауды; в) Электр 

аппараттарының параметрлерін есептеуді; с) техникалық-экономикалық есептерді орындауды; д) Электр 

аппараттарының сұлбаларын таңдауды; Е) кең таралған Электр аппараттарының құрылымын біледі. 

 

9.2 Модуль  – Арнаулы пәндер 
      

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Процесстерді басқарудағы ақпараттық-өлшегіш техника 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: "процестерді басқарудың ақпараттық-өлшеуіш жүйелері" пәнін меңгеру мақсаты 

электрлік және электрлік емес шамалардың техникалық өлшеулер мен аспаптары саласында білімді, іскерлікті 

және дағдыларды қалыптастыру болып табылады. Пәнді меңгеру мыналарды көздейді: - өлшеудің техникалық 

құралдарын (ТСИ) құрудың өлшемдері, әдістері, принциптері және құрылымы, өлшеу қателіктерін бағалау және 

дәлдік кластары туралы білімді қалыптастыру; - аспаптар мен автоматтандыру құралдарының мемлекеттік 

жүйесін (ГСП) құру принциптерін білу; - электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеудің және ТСИ негізгі 

әдістерін білу; - кәсіби қызметте ТСИ қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: физикалық шаманы (параметрді), өлшеуді, ТСИ, шама өлшемін, шама, әдісті, өлшем 
бірлігін және т.б. нақты және нақты мәнін анықтау. Сигналды өлшеу әдісі оны тікелей бағалау және өлшеу 

жолымен оны өлшеммен салыстыру жолымен. Параметрді өлшеудің айырымдық (дифференциалдық) әдісі. 

Электр сигналдарын өлшеуге арналған көпірлік схемалар. Көпір сұлбаларының түрлері. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Жалпы энергетика 

Постреквизиттері: Электр энергетикасы, Өнеркәсіп қауіпсіздігі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әзірленіп жатқан жобалар мен техникалық құжаттардың қолданыстағы 

стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау жөніндегі іс-

шаралар туралы білу; в)өнімнің өмірлік циклі мен оның сапасын басқару; с) қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеуге қатысу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 1000В дейінгі және жоғары кернеулі тарату құрылғыларын электржабдықтау 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. 

Курсты оқытудың мақсаты: қосалқы станциялар мен станцияларда тарату құрылғыларында қолданылатын 

электр жабдықтары туралы базалық білімдерді меңгеру; олардың құрылысы, қолдану аясы, сипаттамалары мен 

параметрлері, олардың әрекет ету принциптері, пайдалану шарттары 

Пәннің қысқаша мазмұны: электр қондырғылары туралы жалпы мәліметтер. Электр қондырғыларын жіктеу. 
ПУЭ сәйкес электр қондырғыларына қойылатын негізгі талаптар. Номиналды параметрлері және жұмыс 

режимдері. Электр қондырғылары жұмысының сенімділігін сипаттайтын параметрлер. Электродинамикалық 

күштерді анықтау үшін негізгі ұғымдар мен жалпы заңдылықтар. Айнымалы қима өткізгіштеріндегі 

электродинамикалық күш. Электр аппараттары теориясының негізгі ережелерін және физикалық негіздерін оқу; 

1000 В дейін және одан жоғары кернеулі тарату құрылғылары үшін электр жабдықтарын есептеу, таңдау және 

пайдалану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету, Жоғары кернеу техникасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр аппараттарында өтетін физикалық құбылыстарды білу; В) электр 

аппараттарын сыныптау; С) электр энергиясын тарату сапасы мен энергия тиімділігін арттыру үшін электр 

аппараттарын қолдану; Д) Электрмен жабдықтаудың үздіксіздігін жақсарту үшін міндеттерді шешу; Е) электр 

аппараттарын дамытуда заманауи және перспективалық бағыттарды пайдалану . 
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6B07106  - ЭЛЕКТРЭНЕРГЕТИКА 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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7.1 Модуль - Электрмен қамтамасыз ету жүйелеріне баламалы энергетика қондырғыларын 

интеграциялау, 11 кредит 

КП ЖК ЕКЕ 1302 Электрмен қамтамасыз ету 2 4 

КП ТК EZhRKN 2303 Электрэнергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс негіздері 3 4 

БП ТК DEZhBEO 2210 Дәстүрлі емес және баламалы энегрия көздері 3 3 

7.2 Модуль - Электр қамтамасыз ету жүйелерінде баламалы энергетика, 11 кредит 

КП ЖК ЕКЕ 1302 Электрмен қамтамасыз ету 2 4 

КП ТК RKEB 2303 Релелік қорғаныстың элементтік базасы 3 4 

БП ТК AEК 2210 Альтернативті энергия көздері 3 3 

8.1 Модуль - Электрстансалар мен қосалқы стансалардың жұмыс жасау режимдері мен жұмыс жасау 
сенімділігі, 15 кредит 

КП ЖК ESMKS 2304 Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар 3 5 

КП ТК ZhKT 2305 Жоғары кернеу техникасы 3 5 

КП ЖК ETZh 2306 Электрлік тораптар және жүйелер 3 5 

8.2 Модуль - Электрлік энергияны өңдіру, тарату және тұтыну, 15 кредит 

КП ЖК ESMKS 2304 Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар 3 5 

КП ТК ZhKEEO  2305 Жоғары кернеулі электржабдықтар мен 

электрқондырғыларын оқшаулау 

3 5 

КП ЖК ETZh 2306 Электрлік тораптар және жүйелер 3 5 

9.1 Модуль - Инженерлі-техникалық пәндер, 8 кредит 

КП ТК ESPU 2307 Электрмеханикалық және күштік түрлендіргіш құрылғылар 3 4 

КП ТК STN 2308 Сандық техника негіздері 3 4 

9.2  Модуль - Сандық және түрлендіргіш құрылғылар, 8 кредит 

КП ТК TT 2307 Түрлендіргіш техника 3 4 

КП ТК BTNZhSK 2308 Басқару теориянының негіздері және сандық құрылғылар 3 4 

10.1 Модуль - Электрэнергетикалық кәсіпорындарды пайдаланудың инновациялық жүйелері, 18 

кредит 

КП ТК EAS 2309 Электрэнергетиканың арнай сұрақтары 4 4 

КП ТК OK 2310 Өнеркәсіптік қауіпсіздік 4 5 

БП ТК SE 2211 Сала экономикасы 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 4 

10.2 Модуль -  Электрэнергетикалық кәсіпорындардың тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету, 18 

кредит 

КП ТК ESEBAS 2309 Электрстансаның электрлік бөлігінің арнайы сұрақтары 4 4 

КП ТК EKZhKT 2310 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 4 5 

БП ТК EОU  2211 Экономика және өндірісті  ұйымдастыру 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 4 

 

7.1 Модуль - Электрмен қамтамасыз ету жүйелеріне баламалы энергетика қондырғыларын 

интеграциялау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрэнергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс негіздері 

Курсты оқытудың мақсаты: Қалыпты және апаттық режимдерде энергожүйелер жұмысының сенімділігін 

арттырудың негізгі құралдары ретінде Релелік қорғаныстың, жүйелік және технологиялық Автоматиканың 

заманауи құралдарын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Энергожүйелер құрылғыларының релелік қорғанысы және автоматикасы 
принциптері. Олардың схемалары. Релелік қорғаныстың қарапайым базасы. Релелік қорғаныс құрылғыларын 

есептеу және таңдау. 

Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері, Электр машиналары. 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларының негізгі типтерінің 

құрылу және жұмыс істеу принциптерін білу;  В) Релелік қорғаныс және автоматика элементтерін қолдану, 

пайдалану және таңдау; С) ЭЭЖ электр энергетикалық және электротехникалық жабдықтарының жұмыс 

режимдерін талдау әдістерін меңгеру; D)Релелік қорғаныс және автоматика құрылғыларының параметрлерін 

есептеу; Е) Релелік қорғаныс құрылғыларын таңдау кезінде есептеуді қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дәстүрлі емес және баламалы энегрия көздері  

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дәстүрлі емес энергия көздерімен, олардың артықшылықтары мен 

кемшіліктерімен танысу, сондай-ақ өздері үшін жаңартылатын энергия көздерін енгізу перспективаларын 

анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Күн энергиясы. Биоэнергияның артықшылықтары. Күн энергетикасының 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Жел энергиясын пайдалану. Жел энергетикасының кемшіліктері мен 

артықшылықтары. Құйылатын электр станциялары (ЖЭС). Геотермалды көздерді пайдалану. Геотермальды 

көздердің кемшіліктері. Геотермальды көздердің артықшылықтары. 
Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі дәстүрлі емес энергия көздерін білу. В) энергетикалық потенциалды, 

практикалық қолдану принциптері мен әдістерін зерттеу С) техникалық-экономикалық есептерді шешу; D) 

дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін қолдану проблематикасын меңгеру. Е) дәстүрлі емес энергия 

көздері бар объектілердің жылу сұлбаларын пайдалану. 

 

7.2 Модуль - Электр қамтамасыз ету жүйелерінде баламалы энергетика 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Релелік қорғанысытың элементтік базасы 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Релелік қорғаныстың, жүйелік және технологиялық Автоматиканың қазіргі 

заманғы құралдарын қалыпты және апаттық режимдердегі энергия жүйелерінің жұмыс сенімділігін арттырудың 

негізгі құралдары ретінде зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр жүйелерін релелік қорғау құрылғыларының элементтік базасы және оларды 

құру негіздері. Микропроцессорды қорғау релесі. Релелік қорғаныс құрылғыларын есептеу және таңдау. 
Пререквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр энергетикалық жүйелердің релелік қорғанысы мен автоматикасы 

құрылғыларының негізгі типтерін құру және жұмыс істеу принциптерін білу; В) релелік қорғаныс құрылғыларын 

есептеу; С) релелік қорғаныс пен автоматика элементтерін қолдану, пайдалану және таңдау; d) ЭЭЖ электр 

энергетикалық және электротехникалық жабдықтарының жұмыс режимдерін талдау әдістерін меңгеру; Е) 

автоматикада релелік қорғаныс құрылғыларының параметрлерін есептеу әдістерін қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Альтернативті энергия көздері 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды энергияның баламалы көздерімен таныстыру, техника мен 

технологияның осы бағытын дамыту үшін олардың қызметін ынталандыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дәстүрлі емес энергия көздері, оларды пайдаланудың қазіргі әдістері, дәстүрлі емес 

энергетиканың даму мәселелері мен перспективалары, балама энергетика қондырғыларын есептеу әдістері. Әр 

түрлі мақсаттағы электр энергетикалық қондырғылардың жұмыс режимдерін есептеу қабілеті, жабдықтың 

құрамы мен параметрлерін, электр энергетикалық объектілердің сұлбаларын анықтау, Электр энергетикалық 
және электр техникалық объектілер мен жүйелердің негізгі параметрлерін өлшеу үшін техникалық құралдарды 

қолдану қабілеті. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі баламалы энергия көздерін білу; В) баламалы энергия көздерінің 

жұмыс принципі мен құрылғыларын зерттеу; С) тұрмыстық жағдайда осы көздерді пайдалану тиімділігін 

есептеу; Д) баламалы энергия көздерін қолдану проблематикасын меңгеру; Е) жаңартылатын энергия көздері бар 

объектілердің жылу сұлбаларын пайдалану. 
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8.1 Модуль - Электрстансалар мен қосалқы стансалардың жұмыс жасау режимдері мен жұмыс 

жасау сенімділігі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электр бөліктері туралы 

студенттердің жүйелі білімін қалыптастыру және электр энергиясын өндірумен байланысты міндеттерді 

орындауға қабілетті білікті маманды даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе; негізгі жабдық; электр қондырғыларындағы қысқа тұйықталулар; электр 

қосылыстарының басты сұлбалары, басты схемалардың элементтері; тарату құрылғыларының конструкциялары; 

жерге тұйықтау құрылғылары және найзағайдан қорғау; электр станциялары мен қосалқы станциялардағы өлшеу, 

бақылау, сигнал беру және басқару жүйелері; электр станциялары мен қосалқы станциялардың өзіндік 

мұқтаждарының жүйелері мен сұлбалары. 

Пререквизиттері: Электрмен қамтамасыз ету, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр станциялары мен қосалқы станциялардың электржабдығын, 
синхронды генераторлардың қоздыру жүйесін, өрісті Автоматты сөндіру және генераторлардың қозуын 

Автоматты реттеуді білу; В) Электр станцияларының құрылымдық сұлбаларын құру, күштік 

трансформаторларды таңдау; С) ЭЕМ-де бағдарламалық өнімдердің көмегімен қысқа тұйықталу токтарын 

есептеу; D) Отандық және шетелдік өндірушілердің электр станциялары мен қосалқы станциялардың 

жабдықтарын таңдау; Е) Электр станциялары мен қосалқы станциялардың тарату құрылғыларының сұлбаларын 

пайдалану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жоғары кернеу техникасы 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары кернеулі техникалармен және жоғары кернеулі электр аппараттарының 

оқшаулау құрылымдарымен байланысты міндеттерді орындауға қабілетті маманды даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр қондырғыларын оқшаулаудың мақсаты, негізгі түрлері, 

сипаттамалары. Электр қондырғыларындағы оқшаулаудың рөлі. Сыртқы оқшаулаудың жалпы сипаттамалары. 

Әсер ететін кернеулердің түрлері. Құрғақ разрядты, ылғал разрядты кернеу. Оқшаулағыштың ластанған беті 

бойынша Разряд. Ішкі оқшаулауды құру принциптері. Электр тораптары мен қосалқы станцияларындағы 

найзағайдан қорғау және найзағайдан қорғау. Ұзын ЭЖ бар ЭЖ-дағы ішкі асқын кернеу. Ішкі асқын кернеулердің 
жалпы сипаттамасы. Жерге тұйықталу кезіндегі асқын кернеу. Резонанстық асқын кернеу. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр желілеріндегі асқын кернеу, байланыс желілеріндегі асқын кернеу, 

тартымдық қосалқы станциялардағы асқын кернеу мәселелерінде ғылыми таным әдіснамасын білу; В) "Электр 

энергетикасы" бағыты бойынша кәсіби қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдану; С) Менеджмент және 

маркетинг саласындағы проблемаларды зерттеу және алынған нәтижелерді Электр энергетикасы саласындағы 

кәсіпорынды басқару әдістерін жетілдіру үшін пайдалану; D) Тәжірибеде кіші станциялардың электр 

энергетикалық құрылғыларының асқын кернеу кезінде маркетинг пен тәуекел менеджментін ұйымдастырудың 

жаңа; Е) Өзінің кәсіби қызмет саласында ақпараттық және компьютерлік технологияларды пайдалану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрлік тораптар және жүйелер 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Электр энергиясын беру және тарату саласында бейіндеуші білімді қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр тораптарының элементтері мен конструкциялары; электр тораптары 

элементтерінің сипаттамалары мен параметрлері; күштік трансформаторлардың алмастыру сұлбалары мен 
параметрлері; электр жүктемелері; Электр тораптарының элементтеріндегі қуат пен энергия шығынын анықтау; 

электр тораптарын есептеудің тәжірибелік әдістері; "басы" және "соңы" деректері бойынша 110 кВ және одан 

жоғары кернеулі ажыратылған электр тораптарын есептеу; сақиналы тораптар режимдерін есептеу; екі жақты 

қоректенетін тораптарды есептеу; 6 – 35 кВ және 1000 В дейінгі; электр тораптарындағы кернеуді реттеу; электр 

тораптары мен жүйелеріндегі симметрия және синусоидалдық және оларды төмендету бойынша іс-шаралар. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр тораптары элементтеріндегі қуат пен энергия шығынын анықтау 

әдістерін, ажыратылған және қарапайым тұйықталған Электр тораптарының жұмыс режимін, электр 

тораптарындағы кернеуді реттеу және электр энергиясының сапасы мәселелерін, электр тораптарын жобалау 

элементтерін білу; В) Электр энергетикалық құрылғылар мен электр қондырғыларының параметрлерін, сондай-

ақ желілер мен жүйелердің электр энергетикалық және электр техникалық жабдықтарының жұмыс режимдерін 
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есептеу; С) Электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін талдау;D) алмастыру сұлбасын құру, олардың 

параметрлерін анықтау және электр тораптары мен жүйелерінің режимдерін есептеу. Е) Электротехникалық 

жабдықтарды стандартты сынау, типтік есептерді, ғылыми - техникалық есептерді ресімдеу, жаңа 

электротехникалық жабдықтарды игеру кезінде зерттеу жұмыстарының дағдыларын пайдалану. 

 

8.2 Модуль - Электрлік энергияны өңдіру, тарату және тұтыну 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жоғары кернеулі электржабдықтар мен электрқондырғыларын оқшаулау. 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жоғары кернеулі электр энергетикалық жабдықтарды оқшаулауды жобалау 

бойынша курстың негізгі бөлімдерін оқып үйрену, сонымен қатар электр энергетикасы үшін жоғары вольтты 

жабдықтарды жобалау, жасау және құрумен байланысты бірқатар мәселелерді шешу кезінде практикалық 

дағдыларды игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Газдардағы электр разрядтары, жоғары кернеулі қондырғыларды оқшаулау, жоғары 

вольтті зертханалардың жабдығы, жоғары кернеудегі өлшеу, найзағай кернеулерін және электр 

қондырғыларының электр жабдықтарын қорғау, Жоғары кернеулі электр қондырғыларында жерге қосу, ішкі 
кернеулердің жалпы сипаттамасы, асқын кернеуден қорғау аппараттары мен құрылғылары. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Оқшаулағыш арақашықтықты және асқын кернеуден қорғау құрылғыларын 

таңдауға қолданылатын электр қондырғыларының құрылғысы ережелерінің талаптарын білу; В) Оқшаулағыш 

арақашықтықты таңдау, ашық тарату құрылғылары мен электр берілісінің әуе желілерінің найзағайдан 

қорғанысын бағалау; С) Асқын кернеулердің және вентильді ажыратқыштардың сызықты емес шектегіштерінің 

қажетті параметрлерін есептеу; D) Жоғары вольтті жабдықты оқшаулаудың диагностикалық параметрлерін 

талдау; Е) Жоғары кернеулерді техника есептерін шешу үшін арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдану..  

 

9.1 Модуль - Инженерлі-техникалық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрмеханикалық және күштік түрлендіргіш құрылғылар. 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа бейтаныс жағдайларда зерттеу міндеттерін шешу үшін әртүрлі пәндер 

шеңберінде алынған білімді біріктіру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Түрлендіргіштерді қолдану аясы, әр түрлі түзеткіштер. Түзету сұлбалары. Тегістеу 

құрылғыларының инверторлары. Өнеркәсіптік құрылғылар. 

Пререквизиттері: Математика, Электрлік машиналар, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электромеханикалық және Күштік түрлендіргіш құрылғыларды білу; В) 

Электр энергетикалық жүйелердің жұмыс режимдерін, қуат пен электр энергиясының шығынын азайту бойынша 

шараларды реттеу; С) Әр түрлі мақсаттағы электр энергетикалық қондырғылардың жұмыс режимдерін есептеу, 

энергия үнемдеу талаптарын ескере отырып, жабдықтың құрамы мен оның параметрлерін, электр энергетикалық 

объектілердің сұлбаларын анықтау; D) Менеджмент және маркетинг саласындағы мәселелерді зерттеуді қолдану 

және алынған нәтижелерді электр энергетикасы кәсіпорынын басқару әдістерін жетілдіру үшін; Е) Алынған 

білімді ғылыми зерттеулер контекстінде идеяларды қолдану және түпнұсқалық дамыту үшін пайдалану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сандық техника негіздері. 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сандық техника мен микроконтроллерлерді жобалау бойынша студенттердің 

білімі мен іскерлігін қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Сандық техниканың арифметикалық және логикалық негіздері. Сандық техниканың 

негізгі элементтері. Олардың жұмыс ерекшеліктері, схемалары, басқа элементтермен байланысы. Логикалық 

функциялар. Алгебралық логиканың ұқсастықтары. Логикалық функцияларды азайту. Санау жүйесі. Сандық 

құрылғыларда сандарды ұсыну формалары. Логика алгебрасынан алынған негізгі мәліметтер. Интегралдаушы 

және дифференциялаушы тізбектер. Жедел есте сақтау құрылғылары. Тұрақты есте сақтау құрылғылары. Сандық 

техниканың негізгі түйіндері. Импульстің сандық есептегіштері. Санауыштардың жіктелуі. Параллельді 

тасымалдау есептегіштері. Реверсивті санауыштар. Кодтаушы құрылғылар. Кодтардың түрлендіргіштері. Ф. 4-

49 элективті пәндер каталогы 24 шифраторлар. Дешифраторлар. Мультиплексорлар. Демультиплексоры. 

Жұмыстың мақсаты мен ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Электр машиналары, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Цифрлық техниканың негізгі элементтерін, олардың жұмыс ерекшеліктерін, 

сұлбаларын, басқа элементтермен байланысты білу; В) Электр энергетикасындағы цифрлық жүйелердің 

функционалдық элементтерін қолдану; С) Цифрлық басқару жүйесінің іске асырылатын функциялары туралы 

түсінік құру және тәжірибелік дағдыларды игеру; D) Микропроцессорлық контроллерлердің құрылымдық 

құрылысын орындау; Е) Үдерістер мен өндірісті басқарудың қазіргі заманғы бағдарламалық өнімдерін пайдалану 

және құрастыру. 

 

9.2  Модуль - Сандық және түрлендіргіш құрылғылар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Түрлендіргіш техника. 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Дискретті элементтер негізінде электронды сұлбаларды құру, зерттеу саласында 

студенттердің білімін, біліктерін және дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түрлендіргіш техника құрылғыларының мақсаты мен жіктелуі; басқарылатын ток 

түзеткіштері; тұрақты кернеу түрлендіргіштері; ауыспалы кернеу түрлендіргіштері; түрлендіргіш техника 

құрылғыларының құрамы; түрлендіргіш техника құрылғыларының даму перспективалары; электр энергиясының 
статикалық түрлендіргіштері; артықшылықтары мен кемшіліктері; Басқару кезіндегі басқарылатын 

түзеткіштердің жұмыс ерекшеліктері және сипаттамалары; жеке Басқару кезіндегі басқарылатын түзеткіштердің 

жұмыс ерекшеліктері және сипаттамалары; түзеткіштердің қуат коэффициенті және ПӘК; түзеткіштердің 

энергетикалық көрсеткіштерін жақсарту жолдары; тұрақты кернеуді түрлендіргіштердің жіктелуі; тұрақты 

кернеуді реверсивті емес түрлендіргіштер; тұрақты кернеуді реверсивті түрлендіргіштер; асинхронды 

қозғалтқыштарды бірқалыпты қосу және тежеу құрылғылары. 

Пререквизиттері: Математика, Электрлік машиналар, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жартылай өткізгіштер теориясының негіздерін және жұмыс істеу 

принциптерін білу; В) Жартылай өткізгіш күшейткіштер мен импульстік техника құрылғыларының негізгі жұмыс 

режимдерін есептеу; С) Электронды сұлбаларды жобалау кезінде элементтік базаны таңдау үшін алынған білімді 

қолдану; D) Жартылай өткізгіш элементтердегі құрылғылардың сұлбаларын талдау; Е) Электронды сұлбаларды 

құру үшін дискретті элементтер базасын қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Басқару теориянының негіздері және сандық құрылғылар.  

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Жылуэнергетикалық процестер мен қондырғыларды автоматты басқару жүйелерін 

талдау және синтездеу инженерлік негіздерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автоматты басқару туралы түсінік. Автоматты басқару жүйелерін құрудың негізгі 

принциптері (АБЖ). Автоматты басқару теориясы мен техникасының дамуының негізгі кезеңдері. Басқарудың 

технологиялық объектісі туралы түсінік. Автоматты басқару объектілері ретінде энергетикалық процестер мен 

қондырғылардың ерекшеліктері. Автоматтандырудың экономикалық және әлеуметтік маңызы. Реттеу 

принциптері. Ажыратылған, тұйықталған және құрамалы жүйелер, бағдарламалық және қадағалаушы жүйелер, 

үзік әрекеттегі жүйелер, дискретті жүйелер, адаптивті және экстремалды жүйелер, басқарудың циклдік 

бағдарламалық жүйелері. АБЖ зерттеу және есептеу міндеттері. Басқару жүйесінің статикасы мен динамикасы. 

Жүйенің декомпозициясы. Динамикалық жүйелердің дифференциалдық теңдеулерін құру. Сызықтандыру 

әдістері дифференциалдық теңдеулер. Дифференциалдық теңдеулерді жазудың өлшемсіз және операторлық 

формалары. Беру функциясы. Өтпелі, үдеткіш және импульстік сипаттамалар. Элементтер мен жүйелердің 

жиіліктік функциялары мен сипаттамалары. Дискретті жүйелер туралы түсінік, дискретті жүйелердің беріліс 

функциялары және динамикалық сипаттамалары. Басқару жүйесінің алгоритмдік құрылымы. Қарапайым 

сызықты буындардың қасиеттері мен сипаттамалары.  

Пререквизиттері: Электр машиналары, Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автоматты басқару теориясы мен техникасының дамуының негізгі 

кезеңдерін білу; В) Реттеу заңдарын, таратылған автоматты реттегіштердің статикалық және динамикалық 

сипаттамаларын қолдану; С) Сызықты дифференциалдық теңдеулерді шешу үшін Лаплас түрлендіруін қолдану; 

D) Құрылымдық сұлбалардың түрлендіруін талдау; Е) Сигналдық графтар түрінде динамикалық жүйенің 

модельдерін қолдану. 

 

10.1 Модуль - Электрэнергетикалық кәсіпорындарды пайдаланудың инновациялық жүйелері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрэнергетиканың арнай сұрақтары 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Тұтынушыларды үздіксіз, үнемді және жоғары сапалы электр энергиясымен 

қамтамасыз етуге байланысты Электрмен жабдықтаудың озық озық әдістері мен тәсілдерін тану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электрмен жабдықтау жүйелеріндегі энергия үнемдейтін энергетикалық 

электроника; синусоидальды емес токтарға негізделген электрмен жабдықтау жүйелерінің элементтеріндегі 

белсенді қуат пен электр энергиясының қосымша ысыраптары; электр энергиясының сапасын арттырудың қазіргі 

заманғы тәсілдері мен техникалық құралдары; жалпы өнеркәсіптік жүйелер мен жабдықтардың жұмысын 

жетілдіру; көп салалы технологиялық процестер мен жабдықтардың электр үнемдеу тиімділігін арттыру; 

өнеркәсіптік кәсіпорындардың жер асты құрылыстарының кезбе токтармен Электрокоррозы; электр тұтынуды 

ұйымдастырудың арнайы сұрақтары. 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Электротехника және электржабдықтау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр жүктемелерін анықтаудың заманауи әдістері мен тәсілдері туралы 

білу; В) Заманауи компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып, электр қабылдағыштардың жұмыс 

режимдерін есептеу және оңтайландыру; С) Электр энергетикасында энергия үнемдеуші жүйелердің қазіргі даму 

тенденцияларын қолдану; D) Энергиямен қамтамасыз ету қауіпсіздігінің сенімділігін арттыру және 

оңтайландыру; Е) Электрмен қамтамасыз етудің қазіргі жүйелерін жобалау мен есептеудің тәжірибелік 

дағдыларын қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік қауіпсіздік 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Еңбек қауіпсіздігі, өндірістік электр жарақаттанудың, өрт пен электр 

қондырғыларының жарылыстарының алдын алу мәселелерін, жалпы өнеркәсіптік өндіріс жағдайында 

өнеркәсіптік жабдықтар мен электр қондырғыларын пайдалану мүмкіндігін анықтайтын жұмыскерлердің электр 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі принциптерін терең және толық зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Электр қауіпсіздігінің құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері. 

Жалпы өнеркәсіптік өндіріс жағдайындағы электр қауіпсіздігінің құқықтық мәселелері. Қауіпсіздік бойынша 

салалық ережелер мен нормалар. Электр тогының адам ағзасына арналған Элективті пәндер каталогы. Электр 

тогымен зақымдану түрлері. Адам денесінің электрлік кедергісі. Токтың өту мәні мен ұзақтығының зақымдану 

нәтижесіне әсері. Зақымдану нәтижесіне жол, жиілік және Ток түрінің әсері. Адамның жеке қасиеттерінің 

зақымдану нәтижесіне әсері. Жерге тоқтың өтуі кезіндегі құбылыстар. Жалпы мәліметтер. Жерге қосқыштардың 

түрлері. Бір және топтық жерге қосу кезінде жанасу кернеуі. Қадам кернеуі. Жердің электрлік кедергісі. 

Топырақтың меншікті кедергісінің ылғалдылыққа, температураға, жыл мезгіліне тәуелділігі. Электр тогымен 

зақымдану қаупінен қорғау шаралары мен құралдары. Қорғаныс жерге қосу. Жерге тұйықтау құрылғыларының 
мақсаты, жұмыс істеу принципі, қолданылу саласы және типтері. Нөлдеу. Мақсаты, әрекет принципі, қолдану 

саласы. Қорғаныс өшіру. Корпус әлеуетіне әсер ететін құрылғылар. Жерге тұйықталу тогы. Электр 

қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдары. Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс 

құралдарының топтары. Электр қондырғыларында қолданылатын қорғаныс құралдарының топтары. Тағайындау 

және қолдану ережелері. Оқшаулағыш штангалар, қысқыштар, тұғырлар кернеу көрсеткіштері. Оқшаулағыш 

электр қорғау құралдарын электрлік сынау. Сынау шарттары, мерзімдері және өндірісі. 

Пререквизиттері: Электр энергетикадағы өтпелі процестер, Электр тораптары мен жүйелері, 

Электротехниканың теориялық негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кәсіпорындарда еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды 

білу; В) Өндірісте еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелерін қолдану; С) Жазатайым оқиғаларды 

болжау және алдын алу, жұмыс орындарындағы шу, діріл және микроклимат; D) Қауіпті және зиянды өндірістік 

факторлардың пайда болу мүмкіндігі тұрғысынан технологиялық процестердің еңбек жағдайларын талдау; Е) 

Еңбек және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелері мен әдістерін практикада қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сала экономикасы 
Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Осы саладағы қолда бар кәсіпорындардың ресурстарын дұрыс және орынды 

пайдалануды үйрету, бұл өнеркәсіптің басқа салаларымен тиімді ынтымақтастықсыз мүмкін емес. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сала экономикасындағы кәсіпорын. Кәсіпорын құрылымының түрлері. Нарықтық 

(монополиялық) биліктің көздері мен себептері. Монополиялық биліктің көрсеткіштері. Бэйн, Ларпер, Тобин 

Индекстері. Нарықтағы тік шектеулер және олардың көмегімен шешілетін мәселелер. Экономика салаларындағы 

өндірістің шоғырлану көрсеткіштерін (CR1 , CR3 , CR7 , HHI) есептеу: электр энергетикасы. Саладағы өндірістің 

шоғырлануы көрсеткіштерінің (HHI) саладағы фирмалардың жұмыс істеу нәтижелілігінің негізгі 

көрсеткіштерімен өзара байланысын талдау (түсім, таза пайда, капиталдандыру). Электр энергетикасы 

саласының қазіргі даму ерекшеліктері . Қазіргі кезеңдегі саланың мәселелері. Даму тенденциялары мен 

перспективалары. Саладағы кәсіпорындар бірлестіктерін құру. Саладағы мемлекеттік реттеу нысандары. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері, Құқық негіздері. 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Фирманың ішкі құрылымының жіктелуін, фирманың ішкі құрылымының 

типтері бойынша түрлерін білу В) Нарықтық (монополиялық) биліктің көздері мен себептерін анықтау. С) 

Монополист өндіретін өнім бағасының шығару көлеміне тәуелділігін ашу үшін тиісті кестелерді қолдану; Д) 

Монополиялық билік көрсеткішін есептеу; Е ) Өнеркәсіптегі өндірістің шоғырлану көрсеткіші ( HHI) арасындағы 

саладағы фирмалардың жұмыс істеу нәтижелілігінің негізгі көрсеткіштерімен өзара байланысты талдау. 

 

10.2 Модуль -  Электрэнергетикалық кәсіпорындардың тиімді жұмыс жасауын қамтамасыз ету 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрстансаның электрлік бөлігінің арнайы сұрақтары 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Электрондық есептеу техникасын қолдана отырып, электр энергетикалық 

жүйелердегі технологиялық процесті автоматтандыру, есепке алу, бақылау және диспетчерлік басқару 

мәселелерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Басқару жүйелерінде есептеу техникасын қолдану; жүйелік шиналардың 

құрылымы мен жұмыс істеу принциптері; мәліметтерді беру тәсілдері және коммуникациялық хаттамалар; 
Қазақстанның біртұтас электр энергетикалық жүйесінің сипаттамасы; диспетчерлік басқарудың 

автоматтандырылған жүйелері; SCADA деректерді жинау және диспетчерлік басқару жүйелері; EMCS 

деректерді жинау және бақылау, басқарудың автоматтандырылған жүйесі; MicroSCADA деректерді жинау және 

бақылау, басқарудың автоматтандырылған жүйесі; ДБАЖ жедел ақпараттық-басқару кешендері. 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Электротехника және электржабдықтау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Заманауи жабдықтар мен аспаптарды кәсіби пайдалану ерекшеліктерін 

білу; В) Кәсіпорындағы тәжірибелік қызметті ұйымдастыру мен өткізуде экономикалық талдау элементтерін 

пайдалану; С) Электр энергетикалық және электротехникалық өнеркәсіптегі технологиялық процестерді 

басқарудың автоматтандырылған жүйелерін жобалау кезінде алынған ақпаратты қолдану; D) Электр 

энергетикалық жүйелердегі технологиялық процестерді автоматтандыру жүйесін құру кезінде техникалық 

сауатты шешімдер қабылдау; Е) Электр техникалық және электр энергетикалық жабдықтардың параметрлерін 

есептеу және құрылғыларын таңдау үшін қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 
Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға адам мен қоршаған табиғи ортаға теріс әсерін болдырмайтын 

жаңа техника мен технологиялық процестерді әзірлеу және пайдалану, өндірісті ұйымдастыру кезінде қауіпсіз 

және зиянсыз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге байланысты мәселелерді шешу үшін қажетті теориялық білім 

мен практикалық дағдыларды ұсыну болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғаудың құқықтық және нормативтік негіздері; Еңбекті қорғаудың 

ұйымдастырушылық негіздері; еңбек гигиенасы және өндірістік санитария; Өндірістік жабдықтарды монтаждау 

және пайдалану кезіндегі қауіпсіздік шаралары; өрт қауіпсіздігі. 

Пререквизиттері: Электр энергетикадағы өтпелі процестер, Электр тораптары мен жүйелері, 

Электротехниканың теориялық негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік-құқықтық құжаттарды, өндірістік үй-

жайлардың құрылымына, технологиялық процестерге, жұмыс орындарына қойылатын өндірістік санитарияның, 

қауіпсіздік техникасының, өрт қауіпсіздігінің негізгі талаптарын, еңбекті қорғау мәселелері бойынша өндіріс 

басшылары мен мамандарының құқықтары мен міндеттерін білу; В) Өндірістік процестердің қауіптілігін бағалау 

және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің оңтайлы нұсқаларын таңдау бойынша дербес шешімдер қабылдау; 

жұмысшылар мен қызметшілердің еңбегін қорғау жөнінде оқытуды ұйымдастыруға, оларды арнайы киіммен 

және басқа да жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуге; С) Жазатайым оқиғалардың себептерін тексеруге; 
зардап шеккендерге дәрігерге дейінгі көмек көрсетуге; D) Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды әзірлеуге; 

Е) Еңбек жағдайларын жақсарту, өндірістік жарақаттану мен сырқаттанушылықты төмендету жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу және жүзеге асыру үшін білімді пайдалануға құқығы бар. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экономика және өндірісті ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Техникалық міндеттерді шешуге экономикалық көзқарас "Электр энергетикасы" 

мамандығы бойынша бакалаврдың ажырамас сапасы болуы үшін студенттердің техникалық және экономикалық 

дайындығының ажырамас бірлігін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорынның негізгі және ағымдағы активтері, кәсіпорынның еңбек ресурстары, 

өндірістің өзіндік құны, энергетика саласындағы баға белгілеу және тарифтер, энергия жабдықтарын пайдалану 
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және жөндеуді ұйымдастыру экономикасы, кәсіпорындарды энергиямен жабдықтау экономикасының негіздері, 

өнеркәсіп өнімдерін өндіруге шығындарды қалыптастыру ерекшеліктері, өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия 

шаруашылығының жұмысын жоспарлау экономикасы, Кәсіпорын өнімдерін шығаруды жоспарлау әдістері, 

кәсіпорындарда энергия тұтынуды жоспарлау әдістері, энергия шаруашылығындағы кәсіпорында еңбек, 

материалдық және қаржылық шығындарды жоспарлау, өнеркәсіптік кәсіпорындардың энергия 

шаруашылығының басқару шешімдерінің экономикасы, Қазақстанның және энергия кәсіпорындарының салық 

жүйесі, жобалық талдау, техникалық-экономикалық есептеулер. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері, Құқық негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электротехникалық кешендер кәсіпорындарының жұмыс істеуінің негізгі 

қаржы-шаруашылық мәселелерін білу; В) Кәсіби қызметте танымның ғылыми әдістерін қолдану; С) Қазіргі 

кезеңде ұйым проблемаларын жүйелеу; D) Энергетикалық сала ұйымдары мен кәсіпорындарының экономикалық 

қызметін ұйымдастыру мен басқарудағы тәжірибелік мәселелерді талдау; Е) Электр энергетикалық және 

электротехникалық жүйелер мен олардың жеке құрамдауыштарының жобаларында энергия тиімділігі 

мәселелерін қолдану. 

 

6B07106  - ЭЛЕКТРЭНЕРГЕТИКА 
(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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6.1 Модуль - Саяси - экономикалық білімдер, 10 кредит 

ЖББП ТК  КВN  2107  Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5/5 

ЖББП МК  Fil 2108  Философия 3 5/5 

6.2 Модуль - Саяси-құқықтық пәндер, 10 кредит 

ЖББП ТК  КN 2107  Құқық негіздері 3 5/5 

ЖББП МК  Fil 2108  Философия 3 5/5 

7.1 Модуль  – Коммутациялау аппаратуралар және көмекші жабдықтар, 25 кредит 

БП ЖК  OE 2209  Өнеркәсіптік электроника 3 5/5 

БП ТК  AOT 2210  Ақпараттық-өлшегіш техника 3 5/5 

БП ТК  EA 2211  Электрлік аппараттар 3 5/5 

БП ТК  ЕEOP 2212  Электрэнергетикадағы өтпелі процесстер 4 5/5 

БП    Өндірістік практика 4 5/5 

7.2 Модуль – Арнаулы пәндер, 25 кредит 

  БП ЖК  OE 2209  Өнеркәсіптік электроника 3 5/5 

  БП ТК  PBAOT 2210  Процесстерді басқарудағы ақпараттық-өлшегіш техника 3 5/5 

  БП ТК  1000VDZhKTKE         
2211 

 1000В дейінгі және жоғары кернеулі тарату құрылғыларын     
электржабдықтау 

3 5/5 

  БП ТК  ЕEOP 2212  Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті өтпелі процесстер 4 5/5 

  БП    Өндірістік практика 4 5/5 

8. Модуль – Электр қондырғылар жетегі, 10 кредит 

  БП ЖК  EM 2213  Электрлік машиналар 3 5/5 

  КП ЖК  EA 2301  Электржетек және автоматтандыру 4 5/5 

9.1 Модуль - Электрмен қамтамасыз ету жүйелеріне баламалы энергетика қондырғыларын 

интеграциялау, 15 кредит 

  КП ЖК  EКЕ 2302  Электрмен қамтамасыз ету 4 5/5 

  КП ТК  EZhRKN 2303  Электрэнергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс негіздері 4 5/5 

  БП ТК  DEZhBEO 2214  Дәстүрлі емес және баламалы энегрия көздері 4 5/5 

9.2 Модуль - Электр қамтамасыз ету жүйелерінде баламалы энергетика, 15 кредит 

  КП ЖК  EКЕ 2302  Электрмен қамтамасыз ету 4 5/5 

  КП ТК  RKEB 2303  Релелік қорғанысытың элементтік базасы 4 5/5 

  БП ТК  AEК 2214  Альтернативті энергия көздері 4 5/5 
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6.1 Модуль - Саяси - экономикалық білімдер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 
статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

6.2 Модуль - Саяси-құқықтық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер 

мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере 

отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге 

де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқықтың пайда болуы. Мемлекеттің түсінігі және мәні. 

Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттің механизмі және мемлекеттің функциясы. Құқықтық мемлекет 

және азаматтық қоғам. Құқықтың түсінігі, мәні, қағидалары және функциялары. Құқықтың қайнар-көздері 

(нысаны), құқықтың нормасы, құқықтық қатынастар. Құқық шығармашылық және құқықты жүзеге асару. Құқық 
бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық. Құқықтың түсінігі. Құқық ұғымының мәні. Құқық 

функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтың қайнар көздері. Құқық нормасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсінуВ) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

 

7.1 Модуль  – Коммутациялау аппаратуралар және көмекші жабдықтар 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік электроника 

Бағдарлама авторы: Ихласов А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің электронды техника бұйымдарын білікті пайдалану бойынша 

жұмысқа қажетті заманауи электрониканың әр түрлі аймақтарынан мәліметтер алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі акцент студенттердің электронды аспаптардың соңғы пайдалану 

сипаттамалары бар қатты денедегі электрондық процестердің физикалық заңдылықтары арасындағы өзара 

байланысты түсінуіне қол жеткізуге бағытталған.Типтік Электр тізбектерінің негізгі қасиеттері; электр 

тізбектерінде орын алатын негізгі процестерді Аналитикалық және Эксперименталды зерттеу; электрондық 

аспаптардың оларды электрондық құрылғыларда практикалық қолдану тұрғысынан салыстырмалы 

сипаттамалары. 
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Пререквизиттері: Математика, Физика, Жалпы энергетика  

Постреквизиттері: Электроэнергетика, Өндірістік жүйені жобалау, Энергожүйе.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электрондық аспаптардың жұмысының физикалық негіздерін, 

сипаттамасын, параметрлерін және эквивалентті сұлбаларын білу; В)есептерді шешу кезінде негізгі 

конструкторлық-технологиялық және пайдалану параметрлерін пайдалану; с) электрондық құрылғыларды құру 

үшін электрондық аспаптарды қолдану; Д) электрондық құрылғыларда сигналдарды түрлендіру талдауын 

меңгеру; Е) берілген сипаттамалары бар қарапайым электр тізбектерінің синтезін жүзеге асыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ақпараттық-өлшегіш техника 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: метрология, ақпараттық-өлшеу техникасы және технологиялары, өлшеу және 

бақылау процестерін талдау және синтездеу негізгі ұғымдарына студенттерді теориялық және практикалық 

дайындауды қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Компьютерлік жүйелерде, желілерде, кітапхана қорлары мен басқа да ақпарат 

көздерінде қызмет бейіні бойынша үлкен көлемді ақпаратты іздеу және өңдеу үшін қазіргі заманғы ақпараттық 

технологияларға қол жеткізу; бағдарламалық, техникалық құралдар мен ақпараттық технологиялардың жаңа 
үлгілерін игеру; компьютерлік технологияларды пайдалана отырып, қазіргі заманғы зерттеу әдістерін қолдану.  

Пререквизиттері: Математика, Физика 

Постреквизиттері: Электроэнергетика, Альтернативті энергетика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі өлшеу аспаптарының жұмыс принципін білу; өлшеу дәлдігіне әсер 

ететін негізгі қателіктерді білу; В) электрлік және электрлік емес шамаларды өлшеу; С) берілген метрологиялық 

сипаттамалар бойынша өлшеу аспабын таңдауды жүзеге асыру; д) LabVIEW ортасында виртуалды аспаптарды 

пайдалану; Е) аналогты және цифрлық аспаптарды өлшеу нәтижелерін өңдеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрлік аппараттар 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Электр және электронды аппараттардың теориялық негіздерін меңгеру, жұмыс 

принциптерімен және жабдықтың техникалық сипаттамаларымен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр аппараттарының жалпы теориясы, процестердің физикалық мазмұны, 

олардың математикалық көрінісі және компьютерлік модельдеу, кең таралған Электр аппараттарының 

конструкциясы. 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Математика 
Постреквизиттері: Электроэнергетика, Электр энергетикадағы өтпелі процестер. Альтернативті энергетика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр аппараттарын таңдау бойынша құжаттарды дайындау; В) Электр 

аппараттарының параметрлерін есептеу; С) техникалық-экономикалық есептерді орындау; Д) Электр 

аппараттарының сұлбаларын таңдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрэнергетикадағы өтпелі процесстер 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қалыпты болып табылатын (жүктемелерді, қоректендіру көздерін, жеке 

тізбектерді және басқа да электр аспаптарын қосу және ажырату кезінде) және апатты жағдайларда (қысқа 

тұйықталу, жүктелген контурды немесе оның жеке фазасын ажырату, синхронды машина синхрондылықтан және 

басқа да апаттардан) электр қоректендіру жүйелерінде болатын өтпелі процесс негіздерін меңгерген жоғары 

білікті маманды дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр энергетикалық жүйелерді (ЭС) қалыпты пайдалану кезінде, сондай-ақ 

авариялық жағдайларда туындайтын өтпелі процестерді зерттеу олардың пайда болу себептерін, физикалық 

мәнін түсіну, ықтимал қауіпті салдарларды бағалау және оларды мақсатты басқару үшін қажет. 

Пререквизиттері: Математика 1,2, Электрлік аппараттар,  Өнеркәсіптік электроника 
Постреквизиттері: Электрлік тораптар және жүйелер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Өтпелі процестер негіздерін білу; В) Электр энергетикалық жүйелерді 

қалыпты пайдалану кезінде пайда болатын өтпелі процестерді зерттеу; с) Есептерді шешу үшін формулаларды 

қолдану; Д) Энергия жүйелеріндегі өтпелі процестерді есептеу мүмкіндігі. 

 

7.2 Модуль – Арнаулы пәндер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Процесстерді басқарудағы ақпараттық-өлшегіш техника 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Электрлік және электрлік емес шамалардың техникалық өлшеулер мен аспаптары 

саласында білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Физикалық шаманы (параметрді), өлшеуді, ТСИ, шаманың өлшемдігін, шаманың 

шынайы және нақты мәнін, әдісті, өлшем бірлігін және т.б. анықтау. Сигналды өлшеу әдісі оны тікелей бағалау 

және өлшеу жолымен оны өлшеммен салыстыру жолымен. Параметрді өлшеудің айырымдық 

(дифференциалдық) әдісі. Электр сигналдарын өлшеуге арналған көпірлік схемалар. Көпір сұлбаларының 

түрлері. 

Пререквизиттері: Математика, Физика 

Постреквизиттері: Электроэнергетика, Альтернативті энергетика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)әзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың қолданыстағы 

стандарттарға, техникалық шарттарға және басқа да нормативтік құжаттарға сәйкестігін бақылау жөніндегі іс-

шаралар туралы білуге; в) өнімнің өмірлік циклі мен оның сапасын басқаруға; с) технологиялық процестер мен 

өндірістерді автоматтандыру саласындағы жобалық және жұмыс техникалық құжаттамасын әзірлеуге қатысуға; 

Д) жабдықтарға пайдалану қызметін көрсету кезінде техникалық өлшеу құралдарын (ТСИ) қолдануға; Е) 

технологиялық процестер мен өндірістерді автоматтандыру, оларды автоматтандыру және басқару құралдарын 

қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды орындау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 1000В дейінгі және жоғары кернеулі тарату құрылғыларын электржабдықтау 
Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қосалқы станциялар мен станцияларда тарату құрылғыларында қолданылатын 

электр жабдықтары туралы базалық білімдерді меңгеру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр қондырғылары туралы жалпы мәліметтер. Электр қондырғыларын жіктеу. 

ПУЭ сәйкес электр қондырғыларына қойылатын негізгі талаптар. Номиналды параметрлері және жұмыс 

режимдері. Электр қондырғылары жұмысының сенімділігін сипаттайтын параметрлер. Электродинамикалық 

күштерді анықтау үшін негізгі ұғымдар мен жалпы заңдылықтар. Айнымалы қима өткізгіштеріндегі 

электродинамикалық күш. Электр аппараттары теориясының негізгі ережелерін және физикалық негіздерін оқу; 

кернеуі 1000 В дейін және одан жоғары тарату құрылғылары үшін электр жабдықтарын есептеу, таңдау және 

пайдалану бойынша практикалық дағдыларды меңгеру. 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Математика 

Постреквизиттері: Электроэнергетика, Электр энергетикадағы өтпелі процестер. Альтернативті энергетика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр аппараттарында өтетін физикалық құбылыстарды білу; В) Электр 

аппараттарын сыныптау; С) Электр энергиясын тарату сапасы мен энергия тиімділігін арттыру үшін электр 

аппараттарын қолдану; Д) Электрмен жабдықтаудың үздіксіздігін жақсарту үшін міндеттерді шешу; Е) Электр 

аппараттарын дамытуда заманауи және перспективалық бағыттарды пайдалану . 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрэнергетикалық жүйелердегі электрмагнитті өтпелі процесстер 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге электрэнергетикалық жүйелерді пайдалану кезінде апат режимдерін 

талдау саласында қажетті білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өтпелі процестерді зерттеу құбылыстардың пайда болу себептері мен физикалық 

мәні туралы анық түсінік береді, осы құбылыстарды, терминология мен анықтамаларды сипаттайтын 

математикалық өрнектерді білу, осы процестердің қауіпті салдарын болжау және болдырмау мақсатында 

олардың сандық бағалауының практикалық өлшемдері мен әдістерін қолдану мүмкіндігі, өтпелі процестердің 

дағдылары. 

Пререквизиттері: 1000В дейінгі және жоғары кернеулі тарату құрылғыларын электржабдықтау 

Постреквизиттері: Электрлік тораптар және жүйелер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кең таралған электр машиналарының құрылымын білу; В) Электр 

машиналарын сыныптау; С) Электр машиналарын таңдаумен байланысты тиісті құжаттарды қолдану; Д) 

Техникалық-экономикалық есептерді шешу; Е) Электр машиналарын дамытуда қазіргі заманғы және 

перспективалық бағыттарды қолдану. 

 
8. Модуль – Электр қондырғылар жетегі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрлік машиналар 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Электр және электрондық машиналарды техникалық және экономикалық 

талаптарға сәйкес таңдауды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр машиналары күштік электр жабдықтарының негізгі және маңызды бөлігін 

білдіреді. Бұл пән электр машиналары - механикалық энергияны электр энергиясына және кері түрлендіруге 

қабілетті электромеханикалық құрылғыны оқытады. Бірінші жағдайда электр энергиясын өндіру жүргізіледі 

(машиналар генераторлар болып табылады), екінші жағдайда оны тұтыну (электр қозғалтқыштары). 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика, Электротехниканың теориялық негіздері 
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Постреквизиттері: Дәстүрлі емес және баламалы энегрия көздері, Электрэнергетикадағы өтпелі 

процестер.Альтернативті энергия көздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Кең таралған электр машиналарының құрылымын білу; В) Электр 

машиналарын сыныптау; С) Электр машиналарын таңдаумен байланысты тиісті құжаттарды қолдану; Д) 

Техникалық-экономикалық есептерді шешу; Е) Электр машиналарын дамытуда қазіргі заманғы және 

перспективалық бағыттарды пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электржетек және автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Студенттердің қозғалтқыштардың электромеханикалық қасиеттерін оқып білу, 

тұрақты және айнымалы тоқтағы қозғалтқыштардың сипаттамаларын есептеуді үйрету, электр жетектердің 

принциптік сұлбаларын құрастыруды, реттеу жүйесін құрастыруды және есептеуді, қозғалтқыштарды есептеуді 

және таңдауды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән электржетектің механикасын, тұрақты және ауыспалы ток қозғалтқыштарының 

электромеханикалық қасиеттерін, қозғалтқыштардың қуатын таңдау мәселелерін, заманауи электржетектерді 

жобалау және әзірлеу мәселелерін оқытады. 
Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері, Ақпараттық - өлшеу техникасы. 

Постреквизиттері: Электрлік стансалар мен қосалқы стансалар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Артықшылықтары мен кемшіліктерін, бейсызық жүйелердің рөлін, халық 

шаруашылығының әр түрлі салаларында ұйымдастыру принциптерін білу; В) Басқару жүйесін жіктеу; С) 

Автоматты және автоматтандырылған жүйелерді салқындатуды бақылау және басқару үшін процестерді 

қолдану; Д) Электр жетектерінің принципті сұлбасын жасау; Е) Дамудың қазіргі заманғы процестерін, 

автоматтандыру құралдары мен жүйелерін пайдалану. 

 

9.1 Модуль - Электрмен қамтамасыз ету жүйелеріне баламалы энергетика қондырғыларын 

интеграциялау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрмен қамтамасыз ету 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің электронды техника бұйымдарын білікті пайдалану бойынша 

жұмысқа қажетті заманауи электрониканың әр түрлі аймақтарынан мәліметтер алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі акцент студенттердің электронды аспаптардың соңғы пайдалану 
сипаттамалары бар қатты денедегі электрондық процестердің физикалық заңдылықтары арасындағы өзара 

байланысты түсінуіне қол жеткізуге бағытталған. Техникалық прогрестегі Энергетика орны; жердің, ҚР 

энергетикалық ресурстары және олардың түрлері; электр жүктемелерінің графиктерінің жіктелуі; электр 

станцияларында электр энергиясын алудың технологиялық процесі; электр энергиясын беру және тарату 

тәсілдері; 6 электр желілеріне қойылатын талаптар мен жіктелуі; электр жетегінің конструктивтік ерекшеліктері; 

электр жетегінің жіктелуі; ЖЭК түрлендіруге арналған тәсілдер, механизмдер, жабдықтар және жүйелер; электр 

жүктемелерінің негізгі сипаттамалары; Релелік қорғаныстың элементтік базасы. 

Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері, Ақпараттық - өлшеу техникасы. 

Постреквизиттері: Электрлік жарықтандыру, Жарық техникасы негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр сұлбаларын білу және оқу; в) электр тораптарын әртүрлі 

параметрлер бойынша жіктеу; с) электр энергиясын тарату сұлбаларын талдау; Д) Электр тораптарының, 

станциялар мен қосалқы станциялардың сұлбаларын оқу, ғылыми-техникалық әдебиетпен және интернет 

ресурстармен жұмыс істеу; Е) оқу жұмыстарын рәсімдеу үшін электр станцияларының технологиялық 

сұлбаларын пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электрэнергетикалық жүйелердің релелік қорғаныс негіздері 
Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Релелік қорғаныстың қазіргі құралдарын, жүйелік және технологиялық 

автоматиканы қалыпты және Апатты режимдерде энергия жүйелерінің жұмыс істеу сенімділігін арттырудың 

негізгі құралдары ретінде оқып үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Энергожүйелер құрылғыларының релелік қорғанысы және автоматикасы 

принциптері. Олардың схемалары. Релелік қорғаныстың қарапайым базасы. Релелік қорғаныс құрылғыларын 

есептеу және таңдау. 

Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері, Электр машиналары. 

Постреквизиттері: Электрлік тораптар және жүйелер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Релелік қорғаныс және электр энергетикалық жүйелердің автоматикасы 

құрылғыларының негізгі типтерін құру және жұмыс істеу принциптерін білу; В) Релелік қорғаныс және 

автоматика элементтерін қолдану, пайдалану және таңдау; С) ЭЭЖ электр энергетикалық және электр 
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техникалық жабдықтарының жұмыс режимдерін талдау әдістерін меңгеру; D)Релелік қорғаныс және автоматика 

құрылғыларының параметрлерін есептеу; Е) Релелік қорғаныс құрылғыларын таңдау кезінде есептеу.  
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дәстүрлі емес және баламалы энегрия көздері 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: дәстүрлі емес энергия көздерімен, олардың артықшылықтары мен 

кемшіліктерімен танысу, сондай-ақ жаңартылатын энергия көздерін енгізу келешегін анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Күн энергиясы. Биоэнергияның артықшылықтары. Күн энергетикасының 

артықшылықтары мен кемшіліктері. Жел энергиясын пайдалану. Жел энергетикасының кемшіліктері мен 

артықшылықтары. Құйылатын электр станциялары (ЖЭС). Геотермалды көздерді пайдалану. Геотермальды 

көздердің кемшіліктері. Геотермальды көздердің артықшылықтары. 

Пререквизиттері: Жалпы энергетика. Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Электрлік тораптар және жүйелер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі дәстүрлі емес энергия көздерін білу. В) энергетикалық потенциалды, 

практикалық қолдану принциптері мен әдістерін зерттеу С) техникалық-экономикалық есептерді шешу; D) 

дәстүрлі емес және жаңартылатын энергия көздерін қолдану проблематикасын меңгеру  Е) дәстүрлі емес энергия 
көздері бар объектілердің жылу сұлбаларын пайдалану. 

 

9.2 Модуль - Электр қамтамасыз ету жүйелерінде баламалы энергетика 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Релелік қорғанысытың элементтік базасы 

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Релелік қорғаныстың қазіргі құралдарын, жүйелік және технологиялық 

автоматиканы қалыпты және Апатты режимдерде энергия жүйелерінің жұмыс істеу сенімділігін арттырудың 

негізгі құралдары ретінде оқып үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр жүйелерін релелік қорғау құрылғыларының элементтік базасы және оларды 

құру негіздері. Микропроцессорды қорғау релесі. Релелік қорғаныс құрылғыларын есептеу және таңдау. 

Пререквизиттері: Электротехниканың теориялық негіздері, Электр машиналары. 

Постреквизиттері: Электрлік тораптар және жүйелер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Релелік қорғаныс және электроэнергетикалық жүйелер автоматикасы 

құрылғыларының негізгі типтерін құру және қызмет ету принциптерін білу; В) Релелік қорғаныс құрылғыларын 

тарату; С) Релелік қорғаныс және автоматика элементтерін қолдану, пайдалану және таңдау; D) ЭЭЖ электр 
энергетикалық және электр техникалық жабдықтарының жұмыс режимдерін талдау әдістерін меңгеру; Е) 

Автоматикадағы релелік қорғаныс құрылғыларының параметрлерін есептеу әдістерін қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Альтернативті энергия көздері  

Бағдарлама авторы: Ихласов А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды баламалы энергия көздерімен таныстыру, техника мен 

технологияның осы бағытын дамыту үшін олардың қызметін ынталандыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дәстүрлі емес энергия көздері, оларды пайдаланудың қазіргі әдістері, дәстүрлі емес 

энергетиканың даму мәселелері мен перспективалары, балама энергетика қондырғыларын есептеу әдістері. 

Әртүрлі мақсаттағы электр энергетикалық қондырғылардың жұмыс режимдерін есептеу, жабдықтың құрамы мен 

оның параметрлерін, электр энергетикалық объектілердің сұлбаларын анықтау, Электр энергетикалық және 

электр техникалық объектілер мен жүйелердің негізгі параметрлерін және оларда болып жатқан процестерді 

өлшеу үшін техникалық құралдарды пайдалану қабілеті.  

Пререквизиттері: Жалпы энергетика. Электротехниканың теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Электрлік тораптар және жүйелер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Энергияның негізгі балама көздерін білу; В) Энергияның балама көздерінің 
жұмыс істеу принципі мен құрылғыларын зерттеу; С) Тұрмыстық жағдайларда осы көздердің пайдалану 

тиімділігін есептеу; D) Энергияның баламалы көздерін қолдану проблематикасын меңгеру; Е) Энергияның 

жаңартылатын көздері бар объектілердің жылу сұлбаларын пайдалану. 
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5 Модуль  – Кәсіптік дағдылаушы пәндер, 8 кредит 

ЖББП МК Fil 2106 Философия  3 5/5 

БП ЖК КВShT 2205 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 3/3 

6.1 Модуль – Жалпытехникалық пәндер және кәсіпкерлік дағдылар, 25 кредит 

БП ТК GN 2206 Геология негіздері 3 5/5 

БП ТК KGN 2207 Компьютерлік графика негіздері 3 5/5 

ЖББП ТК КBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5/5 

БП ТК ET 2208 Электротехника 3 5/5 

БП ТК TZhF 2209 Тау жыныстарының физикасы 4 5/5 

6.2 Модуль – Инженерлік пәндер және экология, 25 кредит 

БП ТК IngG 2206 Инженерлік геология 3 5/5 

БП ТК IG 2207 Инженерлік графика 3 5/5 

ЖББП ТК ETD 2107 Экология және тұрақты даму 3 5/5 

БП ТК EEN 2208 Электртехника және электроника негіздері 3 5/5 

БП ТК SZhB 2209 Сілемнің жағдайын басқару 4 5/5 

7.1 Модуль – Кәсіби-бағытталған пәндер, 23 кредит 

БП ЖК TZhZhB 2210 Тау жыныстарын жарылыспен бұзу 4 5/5 

БП ТК ZhZhMI 2211 Жерасты жұмыстарындағы маркшейдерлік ісі 4 5/5 

БП ТК 
ZhZhZhT 

2212 
Жарылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы 4 5/5 

БП ТК 
ZhZhSKTK 

2213 

Жерасты тау-кен жұмыстарындағы стационарлық қондырғылар 

мен тау-кен –тасымалдау көліктері 
4 5/5 

БП    Өндірістік практика 4 3/3 

7.2 Модуль – Мамандандырылған пәндер, 23 кредит 

БП ЖК TZhZhB 2210 Тау жыныстарын жарылыспен бұзу 4 5/5 

БП ТК PKKG 2211 Пайдалы қазбалар қасиеттерін геометризациялау 4 5/5 

БП ТК ZhzHOE 2212 Жарылыс жұмыстарын орындау ережелері 4 5/5 

БП ТК 
AZhTSM 
2213 

Аршықтағы  стационарлық қондырғылар мен тау-кен –
тасымалдау көліктері 

4 5/5 

БП    Өндірістік практика 4 3/3 

 

5 Модуль  – Кәсіптік дағдылаушы пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жеке қасиеттерін дамытумен, оқытылатын тілдің елдің мәдениетін 

білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен Кәсіби-

бағытталған шетел тілдесуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің болашақ мамандығының немесе мамандығының 

ерекшеліктеріне байланысты ағылшын тілін меңгеру қажеттілігіне бағытталған және бағытталған. Ағылшын 

тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін 
қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілі 

Постреквизиттері: Тау жыныстарын жарылыспен бұзу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қарым-қатынас міндеттеріне, сөйлеу жағдайына, басқа мәдениеттің өкілі 

ретінде серіктестің жеке ерекшеліктеріне және қарым-қатынастың өту сипатына сәйкес сөйлеу қызметін 

ұйымдастыру; В. Әлеуметтік факторларға, қарым-қатынас жағдайларына, әңгімелесушінің мәртебесіне және 

оның коммуникативтік ниеттеріне барабар әр түрлі тілдік және сөйлеу құралдарын қолдану; С. Кәсіби және 

ғылыми қоғамдық-саяси қарым-қатынас салаларында өзінің вербалды және вербалды емес мінез-құлқын құру; 

D. Кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық және 
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коммуникативтік аспектілерде жүзеге асыру; Е. Қажеттілігін түсіне отырып, шет тілді ортада кәсіби мінез-

құлықтың сөйлеу үлгілері мен тактикасы. 

 

6.1 Модуль – Жалпытехникалық пәндер және кәсіпкерлік дағдылар 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геология негіздері 

Бағдарлама авторы: Ахметова М.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты геология туралы ғылым ретінде және қоршаған ортадағы 

геологиялық процестер туралы бастапқы мәліметтер алу, геологиялық, геофизикалық зерттеулердің негізгі 

әдістерімен танысу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Геологияны зерттеудің негізгі бағыты – жердің қатты сыртқы қабығын білдіретін 

литосфера (литос-тас). Геологияны зерттеудің басты объектілері-минералдар, тау жыныстары, геологиялық 

денелер,ағзалар (қатаңдықтар), газ және сұйық орта, Физикалық өрістер. Геология пәні геологиялық процестерді 
дамытудың кеңістіктік-уақыттық үлгілері болып табылады. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері  

Постреквизиттері:Тау жыныстарының физикасы, Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Геологиялық, геофизикалық зерттеулердің негізгі әдістерімен танысу және 

тарихи әдістер негізінде жеке геологиялық процестер арасындағы өзара байланыс орнату; В. Әлемнің қазіргі 

геологиялық картинасына ғылыми түсінік беру; С. Адамзаттың және оның шаруашылық қызметінің, оның ішінде 

пайдалы қазбаларды өндіру кезінде, геологиялық ортаға тигізетін рөлін түсіну; D. Геологиялық карталарды, 

компасты және басқа да геологиялық жабдықтарды пайдалану, кең таралған тау жыныстары мен минералдарды 

анықтау; Е. Адамзат өмірінде болып жатқан үдерістер үшін жауапкершілігін түсіну геологиялық ортаға. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері 

Бағдарлама авторы: Абдрашев Р.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік модельдеудің принциптері мен түрлерін, сондай-ақ компьютерлік 

математикалық модельдеудің қажеттілігі туындайтын есептерді шешу кезінде компьютерлік эксперементті іске 

асырудың мақсаттары мен кезеңдерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән зерттеу қызметінің компьютерлік кестесін меңгеруге, кенді өндірудің жаңа 
технологиялық процестерін және тиісті жабдықтарды әзірлеу процесінде туындайтын тау-кен процестерінің 

міндеттерін шешуге арналған. Бұл жерде компьютерлік графиканың екі өлшемді және үш өлшемді 

қосымшаларын әзірлеу үшін қажетті базалық білім бар. Осы пән бойынша студенттер сызбалар мен жобалардың 

жұмысын зерттейді. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері  

Постреквизиттері:Тау жыныстарының физикасы, Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Компьютерлік модельдеу принциптерін білу және түсіну; В. На практике 

анализировать разновидности компьютерного моделирования; С. Компьютерлік математикалық үлгілеу және 

есептеу эксперементін ұйымдастыру және оның нәтижелерін өңдеу дағдыларын меңгеру қабілеті; D. Теориялық 

және эксперементальды зерттеулердегі компьютерлік математикалық модельдеу саласындағы білім; Е. 

Модельдерді жіктеу тәсілдерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: Теориялық және практикалық материалдар негізінде заманауи бизнесті 

ұйымдастыру бойынша болашақ мамандардың құзыреттілігін қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Бизнесті ұйымдастыру бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және өндірістік-

экономикалық қатынастар, практикада ғылыми тәсілдерді қолдану мүмкіндіктері, сондай-ақ бизнесті, жеке ісін 

ұйымдастыру саласында, кәсіпкерлік қызметтің басым бағыттары бойынша басқарушылық шешімдерді 

қабылдау тетігі туралы қазіргі заманғы ғылым болып табылады. 

Пререквизиттері: Математика,  Тау-кен өндірісінің негіздері 

Постреквизиттері:Жарылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы , Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы орта білім беруге негізделген бизнес пен кәсіпкерлік саласындағы 

білім мен түсінікті көрсету; В. Іс жүзінде осы білімді қолдану және бизнесті кәсіби деңгейде ұйымдастыру 

мәселелерін түсіну және бизнес пен кәсіпкерлікті тиімді ұйымдастыру үшін қажетті құзыреттілікке ие болу; С. 

әлеуметтік факторды, экономикалық және этикалық пайымдауларды ескере отырып, шешімдер әзірлеу үшін 

бизнесті ұйымдастыру жөніндегі ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; D. Бизнес пен кәсіпкерлікті 

ұйымдастыру саласында ақпаратты, идеяларды хабарлай білу, шешімдер әзірлеу; Е. Білім алуды жалғастыру 

үшін қажетті ғылыми тұжырымдамалар дағдыларын меңгеру, магистратура және MBA бағдарламалары. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электртехника 

Бағдарлама авторы: Жубаев С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән электротехниканың саласы үшін қажетті негізгі білімді қалыптастыруды 

қамтамасыз етеді: электр және магнит тізбектері, трансформаторлар, электр машиналары, электр өлшеу 

аспаптары, сонымен қатар электрониктер: жартылай өткізгіш аспаптар, түрлендіргіштер, күшейткіштер, 

импульстік құрылғылар, логикалық элементтер, сандық және микропроцессорлық құралдар. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр өрісін, магнит және үшфазалы тізбектерді есептеуді, Кирхгоф заңдарын, 

контурлық Токтар мен тораптық потенциалдар әдістерін, электр тізбектерін есептеудің матрицалық әдістерінің 

негіздерін, электр өлшеулердің көрсеткіштерін талдауды, Электр тізбектерінің қуатын, трансформаторлардың, 

электр машиналары мен тау-кен өнеркәсібі өндірісіндегі аспаптардың техникалық сипаттамаларын оқытады. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Физика, Химия  

Постреквизиттері: Тау-кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтау және автоматтандыру негіздері, Өндірістік 

үрдістерді электрмен жабдықтау және автоматтандыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Электр техникасы мен электрониканың іргелі заңдарын білу және түсіну В. 

Электр, магниттік және электрондық тізбектердегі процестерді формализациялау әдістері мен принциптерін, 

оларды талдау және математикалық модельдеу әдістерін, оның ішінде ЭЕМ-де білу. С. Электр және магнит 
өрістеріндегі физикалық процестер, дифференциалды есептеу, аналитикалық геометрия және алгебра, кешенді 

айнымалы функциялар, негізгі физикалық шамалар бірліктерінің жүйелері туралы талқылау қабілеті.. D. 

Эксперимент нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдана отырып, эксперименталды зерттеулерді жоспарлай және 

жүзеге асыра білу. Е. Электр желілері және өткізгіштік қосылыстар саласындағы білім. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау жыныстарының физикасы 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жыныстардың физикалық-техникалық қасиеттері мен параметрлерінің сандық 

және сапалық сипаттамаларын, олардың жыныстардың құрамы мен құрылысына тәуелділігін зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс тау-кен жұмыстарын жүргізу, пайдалы қазбаларды өңдеу және өңдеу 

кезінде тау-кен жыныстарында болатын физикалық қасиеттерді, құбылыстар мен үрдістерді қарастырады. 

Жыныстардың физикалық-техникалық параметрлерінің сандық және сапалық сипаттамалары, олардың 

жыныстардың құрамы мен құрылысына тәуелділігі. Сыртқы физикалық өрістердің және оларды өлшеу 

әдістерінің әсерінен өзгергіштік.Тау жыныстары физикасының негізгі түсініктері.Минералдар мен тау жыныстары. 

Тау жыныстарының құрылысы мен текстурасы.Тау жыныстарының кеуектілігі. Тау жыныстарының 

жарықшақтығы. Тау жыныстарының физика - техникалық қасиеттері мен параметрлері. Тау жыныстарының 
негізгі физика-техникалық қасиеттері мен параметрлері.Жыныстардың физикалық қасиеттеріне байланысты 

классификациясы. Жыныстардағы кернеу мен деформация. Жыныстардың серпімділік қасиеті.Жыныстардың 

тау-кен-технологиялық сипаттамасы. Тығыз, жұмсақ және сусымалы жыныстар. Тау жыныстарын бұзу. 

Жыныстардың тау-кен-технологиялық қасиеттерінің классификациясы.  

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Физика 

Постреквизиттері:Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту, Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жынысы физикасының ұйғарымын және түсінігін; тау жынысы мен 

массивтің физикалық қасиетінің тәсілі мен оларды анықтау амалын; тау жыныстарының механикалық, 

реологиялық және акустикалық қасиеттерін; физикалық фонның тау жыныстары мен жыныстық массивтерге 

әсерін; породный массивтің физикалық құбылысы мен үдерістерін; тау кен жұмыстарына енгізу кезінде тау 

жыныстары массиві мен техникалық көрсеткіштерінің физикалық үдерістерінің күйін бақылауды білу және 

түсіну.В.  Тау жыныстары мен жыныс массивтерінің негізгі анықтау әдістемесін  лабораториялық және табиғи 

тұрғыда алынған мәліметтерін; тау жыныстары мен құрылыс материалдарды зерттеу кезінде сынау жүргізу; тау 

жыныстары мен массив күйінің қасиеті мен жағдайын бағытталған өзгеруін жүзеге асыру. С. Тау жыныстарының 

ықпал ету қасиетін, жыныс массивіне қатысты технологияны таңдауда және пайдалы қазылымның кенорнын 

игеруін механикаландыру; тау жыныстары мен массивті анықтау тәсілі мен әдісін көрсете білу, тау жыныстары 

мен тау-кен массивінің физикалық қарым қатынасын әр түрлі физикалық табиғаттағы аймақпен анықтау.  D. 
Игеріліп жатқан тау жыныстары мен параметрерінің қасиеті пайдалы қазылымды қайта өндіру кезіндегі 

технологиялық үдерістердің әр түрлі физкалық аймаққа әсер етуін; өз ой - пікірін мақала жазу кезінде, болмаса 

ғылыми конференцияда мәлімдеме жасаған кезде дұрыс баяндай алу керек. Е. Алынған білімді содан кейінгі 

пәндерде нәтижелі тұрғыда қолдана білу және оқуды жоғары сұрыпта жалғастыруға дайын болу керек. 

 

6.2 Модуль – Инженерлік пәндер және экология 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Инженерлік геология 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік-геологиялық зерттеулер пайдалы қазбалар кен орындарын салудың, 

барлаудың, пайдаланудың әртүрлі түрлерін жобалауды негіздеу үшін, сондай-ақ басқа да түрлі іс-шараларды 
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жүзеге асыру үшін жүргізіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл жер қыртысының жоғарғы қабатының геологиялық процестерін және адамның 

инженерлік – құрылыс қызметіне байланысты тау жыныстарының физикалық – механикалық қасиеттерін 

зерттейтін пән. Тау жыныстарының құрамын, құрылымын, текстурасын және қасиеттерін топырақ ретінде 

қарастырады; құрылыстардың табиғи жағдайлармен өзара әрекеттесуі кезінде туындайтын процестер мен 

құбылыстардың болжамдарын және олардың зиянды әсерін жою мақсатында процестерге ықтимал әсер ету 

жолдарын әзірлейді. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Физика 

Постреквизиттері:Жарылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы, Тік оқпандарды құру технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Геология туралы негізгі аспектілер мен ұғымдарды білу және түсіну.В.  

Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. С. Инженерлік 

геологияға қатысты жалпы сұрақтар мен қағидаттарды зерттеу.  D. Ең ұтымды іргетастарды таңдау мақсатында 

негізгі инженерлік-геологиялық жағдайлар саласындағы білім, сондай-ақ құрылыс жұмыстарын және таңдалған 

аумақты инженерлік жақсарту бойынша қажетті іс-шараларды орындаудың технологиялық процесі (бұл: 

топырақты сулау, бекіту, мелиорация және т.б.). Е. Халық шаруашылығы объектілерін өңірлік орналастыруды 

негіздеу және жаңа аумақтарды дұрыс игеру мақсатында дағдысы мен білімі тек инженерлік-геологиялық 

жағдайларды зерттеу талаптарымен ғана емес, табиғи апаттардың алдын алу мақсатында қазіргі заманғы 
геологиялық процестер мен құбылыстардың даму болжамдарын әзірлеу қажеттілігімен толықтырылады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік графика 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графиканы оқып-үйренудің мақсаты студенттердің кеңістіктік 

қиялын және конструктивті геометриялық ойлауын дамыту, кеңістіктік формаларды талдау және синтездеу 

қабілеттерін, бөліктер мен тұтас арақатынасын графикалық үлгілер негізінде жасау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл-машина жасау сызбаларын орындау және рәсімдеу үшін қажетті мәліметтерді 

қамтитын пән; өлшемдерді салу техникасы мен принциптері, электр сұлбаларын орындау ережелері сипатталған. 

Оқулық инженерлік-техникалық жоғары оқу орындарының ақпараттық-телекоммуникациялық бағыттағы 

бакалаврлар мен мамандарды дайындауға арналған және мемлекеттік білім беру стандартының мазмұнына 

сәйкес келеді. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Физика 

Постреквизиттері:Жарылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы , Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Конструкторлық құжаттаманы әзірлеудің, орындаудың, ресімдеудің және 

оқудың негізгі ережелерін білу. В.  Конструкторлық құжаттарды рәсімдеу және орындау кезінде алған білімдерді 
қолдана білу С. ЕСКД қажетті стандарттарын негіздеу және құрылыстағы жобалық құжаттама жүйесі.  D. 

Кеңістіктік бейнелер мен схемалардың графикалық көрінісін талдай білу. Е. Тау-кен кәсіпорындарының әр түрлі 

процестері мен операцияларында қолданылатын аппараттардың конструкциясы бойынша дағды мен машықты 

алу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортамен қарым-қатынаста экологиялық көзқарасты қалыптастыру және 

экологиялық ойлауды дамыту үшін жалпы және қолданбалы экологияның негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында өсімдіктер, жануарлар және олардың мекендейтін ортасы 

арасындағы өзара байланыс, барлық алуан түрлілікті ашу және тану мақсатында экология, қоршаған ортаны 

қорғау мәселелерін зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. Пәнді оқу студенттердің логикалық ойлауын 

қалыптастыруға ықпал етеді, тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары 

туралы, қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты мәселелер туралы, табиғатты қорғау қызметінің 

нақты міндеттері мен басымдықтарын қарастыру, адам мен табиғат бірлігін сезіну туралы түсінік береді. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Физика 
Постреквизиттері: Тау-кен өндірісінің экологиясы, Жерасты тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын 

негізгі заңдылықтарды, организмдердің таралуы мен санының динамикасын, қоғамдастық құрылымы мен 

олардың динамикасын білу. В. Биосфераның тұрақтылығын сақтау және Апатты дағдарыстарсыз социумды 

дамыту мақсатында шаруашылық жүргізудің дәстүрлі нысандары мен адамдардың өмір сүру салтын жоспарлы 

түрде өзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен 

стратегияларын талдай білу. С. Тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте тірі организмдер мен 

қоршаған ортаның өзара әрекеттесу заңдылықтары туралы алынған білімді қолдану.  D. Табиғи және 

антропогендік экологиялық процестерді және оларды реттеудің мүмкін жолдарын анықтай білу және талдай білу. 

Е. Экологиялық процестерді талдау, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының нақты міндеттері мен 

басымдықтарын қою және экологиялық міндеттерді шешу үшін алынған білімді пайдалану дағдылары; 

биосфераның даму заңдылықтары мен оның тұрақтылығын сақтау шарттары бойынша білім, сондай-ақ әртүрлі 
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елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электртехника және электроника негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубаев С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазіргі заманғы элементтік базаның физика негіздері, оның 

сипаттамалары мен параметрлері, Негізгі электронды құрылғыларда қолдану және пайдалану ерекшеліктері, 

кейінгі жалпы кәсіби және арнайы радиотехникалық пәндерді оқу және инженерлік есептерді өз бетінше шешу 

үшін жеткілікті білім мен практикалық дағды беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тұрақты, айнымалы, бірфазалы және үшфазалы токтардың және магниттік 

тізбектердің электр тізбектері теориясының негіздерін, трансформаторлар мен электр машиналарының 

құрылымы мен жұмыс принципін, сызықты тізбектерді есептеу үшін ОМ, Кирхгоф заңдарын қолдануды, 

бірфазалы трансформатордың параметрлері мен сипаттамаларын есептеуді үйренеді. 

Пререквизиттері: Математика, Физика 

Постреквизиттері: Тау-кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтау және автоматтандыру негіздері, Өндірістік 

үрдістерді электрмен жабдықтау және автоматтандыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Айнымалы токтың сызықты тізбектерін, айнымалы параметрлері бар электр 
тізбектерін және магнит тізбектерін есептеу әдістемесін білу және түсіну. В. Іс жүзінде ЭП сипаттамалары мен 

параметрлерін өлшеу және есептеу және электр есептерін жүргізу кезінде оларды сауатты қолдану, РЭО 

пайдалану және сұлбаларды құрастыру. С. Құю және термиялық процестер туралы талқылау қабілеті; химиялық 

құрамын, бастапқы құрылымдық жағдайын және берілген қасиеттер кешенін ескере отырып, металдар мен 

қорытпаларды өңдеудің термиялық және аралас тәсілдерінің түрін және режимін таңдау және оларды талдай 

отырып, пайымдауларды шығару. D. Айнымалы токтың сызықты және сызықты емес тізбектерін есептеу. E. ЭП 

бойынша анықтамалық, оқу және ғылыми-техникалық әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істей білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сілемнің жағдайын басқару 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде қысымды тиімді басқару мақсатында 

жыныстар массивінде тау-кен қысымының пайда болуының сандық және сапалық сипаттамаларын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән жер асты құрылыстарындағы (шахталарда, кеніштерде және т.б.) тау-кен 

қысымын зерттеуге бағытталған.  Тау-кен қысымын зерттеу жер асты құрылыстарының жұмыс уақытында 

бекітуді таңдау және жерасты қазбаларын жұмыс жағдайында ұстау үшін өте маңызды. Тау жыныстары 

массивінің жағдайын дұрыс басқару пайдалы қазбаларды қауіпсіз және тиімді өндіруге мүмкіндік береді. Тау-кен 
жыныстарының физикалық қасиеттері, құрылысы және құрылымы.Тау жынысы массивтерінің құрылымдық 

ерекшеліктері. Массив жыныстарының табиғи кернеулі күйі.Жерасты құрылыстарын салу және қазбалар жүргізу 

кезінде массив күйін басқару.Тазарту қазбаларының айналасында жыныстарының массив күйінің кернеулі-

деформацияланған ерекшеліктері. Тазарту жұмыстарын жүргізу кезінде массив күйін басқарудың әдісін 

таңдаудағы негізгі принциптері. Қазылған кеңістіктің табиғи кентіректер жүйесі кезіндегі массив күйін басқару. 

Қазылған кеңістіктің тұтасымен кентірекпен ұстауы. Кентірек нысандары. Қазылған кеңістіктің жасанды 

кентіректержүйесі кезіндегі массив күйін басқару:толтырым кеңістігімен. Қатайғыш қоспалар бірінен жасанды 

массивтер жасау. Толтырым материалының нормативтік беріктігі. Кенді қоймалу жүйелері кезіндегі массив 

күйін басқару. Тазалау кеңістігін бекіту кезіндегі массив күйін басқару. Қоршаушы жыныс және кеннің қирау 

жүйелері кзінде массив күйін басқару. Тау-кен қысымының динамикалық жағдайында массив күйін басқару. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Геология негіздері 

Постреквизиттері: Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту, Тау жыныстарын алу және тиеу 

үдерістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Массив күйінің анықтамалары мен негізгі ұғымдарын, геологиялық 

сипаттамаларын, олардың тәсілдері мен жабдықтарды қорларды анықтау, кен геологиялық жағдайларын, кен 

орнын игерудің, массив күйін бақылаудың технологиялық параметрлерімен, массив жағдайын басқару мен білу 

және түсіну. В. Тәжірибеде массив жайын және қасиеттерін зертханалық талдау тәсілдерін қолдану. С. Жерасты 
өндіру кезінде тау жыныстарының массивінде болып жатқан құбылыстар мен үдерістердің физикалық мәнін 

зерделеу кезінде пайымдарды шығару қабілеті. D. Технологиялық параметрлерін таңдауда, тау-кен 

қазбаларының жоспарымен байланысты мәселелерді шеше білу. Е. Алынған білім мен тәжірибелерді қолдана 

білу және одан әрі кәсіби білімін жетілдіру. 

 

7.1 Модуль – Кәсіби-бағытталған пәндер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау жыныстарын жарылыспен бұзу 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өнеркәсіптік ЖЗ негізгі түрлерін, олардың қасиеттерін, жару тәсілдері мен 

құралдарын зерттеу болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Жарылыс жұмыстары тау-кен саласындағы ұңғылау және өндіру жұмыстарының 

барлық түрлерінің негізін құрайды. Пәнде өнеркәсіптік жарылғыш заттардың негізгі түрлері (ЖЗ), қолданылатын 

жару құралдары (ЖЗ), жарылыстың гидродинамикалық теориясы, әртүрлі компоненттерден жасалған жару 

реакцияларының механизмі беріледі, ЖЗ негізгі қасиеттері (сезімталдық, жұмыс қабілеттілігі, бризантность), 

жарылғыш материалдарды сақтау және қоймалау, ЖМ кенжарға дейін жеткізу мәселелері, жару желілерін құру 

ережелері оқытылады. Өнеркәсіптік жарылғыш заттар (ЖЗ). Шпурлар мен ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері. 

Жарылыстың бұзушы, сейсмикалық және ауалық әсер етуі. Тау жыныстарын жарылыспен ұсату дәрежесін 

реттеу. Жер бетіндегі тау жыныстарының жарылуы. Пайдалы казбаларды жерасты өндіру кезіндегі жарылыс 

жұмыстары. Жерасты қазбаларын жүргізу кезіндегі жарылыс жұмыстары. Тау жынысының шойтасты кесектерін 

ұсату. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Геология негіздері 

Постреквизиттері: Жерасты тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жарылыс және жарылғыш материалдар туралы негізгі ұғымдарды; 

жарылғыш заттар дүмпу негізгі теориясын; жарылғыш физикалық-химиялық сипаттамаларын; жарылғыш 

заттарды пайдалану еңбекті қорғау және еңбек қауіпсіздігі негіздерін; жару жұмыстары тау-кен 

кәсіпорындарында жазатайым оқиғалардың негізгі көздерін; жарылыстар туындау шарттарын; шахталарында 

дайындау және түсіру үшін ережелерді; жару жұмыстары схемасы механикаландыруды білу және түсіну. B. 
Тәжірибеде шахталардағы жарылыстардың қауіпті және зиянды факторларын анықтау; шахталарында жарылыс 

дамуын болжау; жарылғыш жасауға және бастамашылық олардың құралдарын таңдау; өнеркәсіптік жарылғыш 

жіктеу; көлденең және көлбеу тау-кен қазбаларын бұрғылау кезінде параметрлерін, жару жұмыстары айқындау; 

жерасты жағдайларында және бөліктерде жаруды ұйымдастыру. C. Ұңғымалық және камералық төлемдер 

әдістері; кепілге тегін массасын есептеу жалпы принциптерін; қауіпсіздік техникасы жарылғыш әдістерін құру 

және тестілеу негізгі принциптерін; жарылыс үшін бастамашылық құралдарын дайындау әдістерін игеру. D. Тау-

кен өнеркәсібіндегі жарылғыш зат пайдаланудағы еңбек қауіпсіздік негіздерін түсіндіре білу. E. Оқуын жоғары 

автономды дәрежеде жалғастыру үшін, алған білімдерін келесі пәндерде тиімді қолдануға дайын болу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жерасты жұмыстарындағы маркшейдерлік ісі 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шахтылар мен жер асты кеніштерінде қолданылатын графикалық құжаттама 

жиынтығын құрастыра отырып, жер асты тау-кен қазбаларының бетін топографиялық түсірілімі мен 

маркшейдерлік түсірілімі өндірісін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән осы кәсіпорынның тау-кен бөлу шегінде жер бетінде жоспарлы-биіктік тірек 

геодезиялық және түсіру желілерін құру; тау-кен жұмыстарын жүргізу шамасына қарай жүйелі толықтырылатын 
графикалық құжаттама жиынтығын құрастыра отырып, жер асты тау-кен қазбаларының және маркшейдерлік 

түсірілімдердің, үстіңгі бетінің топографиялық түсірілімдерінің өндірісі; тау-кен қазбалары мен техникалық 

құрылыстар жобасының геометриялық элементтерін нақты көшіруді; тау-кен қазбаларына бағыттарды 

тапсыруды, жобалық бағыттардың, еңістердің және олардың қималарының; жер асты тау-кен жұмыстарының 

әсерінен жер беті мен тау жыныстарының қалыңдығының жылжуына аспаптық бақылау жүргізу. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Физика 

Постреквизиттері: Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістері. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жер асты тау-кен жұмыстарына қызмет көрсету кезінде теодолитті түсіру 

және нивелирлеу негіздерін білу. В. Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді 

практикада қолдану. С. Графикалық құжаттама жиынтығын құрастыра отырып, жер асты тау-кен қазбаларының, 

маркшейдерлік түсірілімнің, үстіңгі бетінің топографиялық түсірілімі өндірісінің жалпы сұрақтары мен 

принциптерін зерттеу. D. Шахталар мен жер асты кеніштерінде Маркшейдерлік іс саласындағы білім дайындау 

және ойық қазбаларды тиімді үңгілеуге және пайдалы қазбаларды өндіруге әсер етеді. E. Шахталар мен жер асты 

кеніштерінде Маркшейдерлік іс мәселелерінде дағдылары мен білімдерінің болуы шахтада немесе жер асты 

кенішінде дайындық, өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Жарылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың негіздеу аясында қажетті дағдыларын иемденуі және 

бұрғылап жару жұмыстарының нақты жағдайлары кезінде тиімді технологиялық шешімдерді енгізу және таңдау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде жер асты жарылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы оқытылады. Ұңғылау 

және өндіру учаскелерінде жарылысты ұнтақтаудың негізгі сұлбалары мен тәсілдері зерттеледі. Жаппай 

жарылыс жүргізу технологиясы мен есебі беріледі. Әр түрлі сұлбалар және тазартылым қазбаларын жару 

тәсілдері бойынша есептер беріледі. Жер асты учаскелерінде жарылыс жүргізу уақыты мен орны бойынша 

жарылыстарды жүргізумен байланысты ұңғылау жұмыстарының циклограммалары есептеледі. Жарылыс. 

Жарылғыш заттар. Жарылыстың улы газдары мен оттегі балансы.Жарылыс газының көлемін анықтау. Жз 

қауіпсіздік дәрежесі, бризанттылығы мен жұмысқа қабілеттілігін анықтау тәсілі. Жарылғыш материалдарды 

қолданудың жалпы тәртібі. Жарылғыш химиялық қоспалар. Өндірістік аммиакты-селитралы жарылғыш заттар. 
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Нитроглицеринді жарылғыш заттар. Төменглицеринді ЖЗ. Басқа да ЖЗ. Электрлік жару әдістері. Детонациялық шнур 

және басқа да жару құралдары. Жарушының бірыңғай кітапшасы туралы ереже. Әуе қолданыстағы жарылыс, 

сейсмикалық және жойғыш. Жарылыс жұмыстарын механикаландыру үшін кешендер мен көліктер. Жару тәсілдері. 

Жарудың керек-жарақтары, өлшеу және бақылау аспаптары. Электрдетонаторларды жару үшін ток көздері. Жарылыс 

желісіне арналған сымдар. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Физика 

Постреквизиттері: Кенді уату және жеткізу үдерістері, Тік оқпан құрылысының технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жасты қазу кенжарында ұңғымалар мен теспелерді бұрғылау тәсілдерін 

біліп және үйрену. В. ЖЗ-ты іс жүзінде таңдай білу, ЖМ шығымын қоса алғанда қазуға арналған қалыпты және 

тегіс жару кезінде жарылғыш жұмыстардың есептеу параметрлерін анықтау, әзірлеу және зарядтардың 

конструкциясын тағайындау; теспелерді бұрғылаудың тиімді тәсілін таңдау,бұрғылау құралын, бұрғылау 

машиналарын, бұрғылау жабдықтары мен механизмдерді таңдау; теспелер жиынтығының оңтайлы тереңдігін 

орнату; бұрғылап-жару жұмыстарының паспортын құрастыру; қауіпті аймақ шекараларын анықтау. С. Құрал-

саймандар мен технологияларды озық шетелдік аналогтармен салыстыра отырып, отандық бұрғылау және тау-

кен жабдықтарының бәсекеге қабілеттілігін бағалау. D. Теспелік және ұңғымалық зарядтардың құрылысын, 

жерасты қазу кенжарында орналасуы мен олардың түрлерін, жерасты қазу кенжарында зарядтарды жару 

тәсілдерін түсіндіру. Е. Жоғары дербестік дәрежеде оқуын жалғастыру үшін, келесідей пәндерде алынған білімді 
тиімді пайдалануда дайын болу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жерасты тау-кен жұмыстарындағы стационарлық қондырғылар мен тау-кен –тасымалдау 

көліктері 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жерасты машиналары түрлерімен және олардың қолдану аймағымен, жалпы 

қондырғымен және тасымалдау машиналарының негізгі параметрлерімен, әр түрлі транспорттардың күштеу 

және эксплуатациялау есебімен, бұл машиналарды қолдану негіздерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде жер асты кеніштерінде қолданылатын тау-кен-көлік машиналары мен 

стационарлық қондырғылардың барлық түрлері оқытылады. Кен-көлік машиналарына автосамосвалдар, 

тиегіштер, жеткізу машиналары, конвейерлер және т.б. жатады. Тау-кен көлік машиналары мен механизмдерінің, 

сондай-ақ стационарлық жабдықтардың қажетті түрлері мен санын дұрыс таңдау пайдалы қазбаларды тиімді 

және үнемді өндіруге мүмкіндік береді. Жалпы мағлұмат және тау-кен машиналарының классификациясы.Теспе 

мен ұңғымаларды бұрғылау әдістері мен құралдыры.Өзіжүргі бұрғылау қондырғылары. Батырма пневмоұрғыш 

білдектер. Шар қашаулы бұрғылау білдектер. Тиеу және жеткізу машиналарының классификациясы. Тиеу 

машиналары. Тиеу - жеткізу машиналары. Тиеу - жеткізу машиналары өнімділігі. Циклді және тоқтаусыз жұмыс 
істейтін машиналардың құрылысы. Жеткізу әдістерінің классификациясы. Конвейерлік жабдықтар. Жеткізу 

машиналарының өнімділігі. Өзіжүргі жеткізу қондырғылар. Скреперлік қондырғылар . 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Инженерлік геология 

Постреквизиттері: Кенді уату және жеткізу үдерістері. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу 

үдерістері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тау -кен техникалық түсінікті, транспорттың тау-кен жұмыстарындағы  

шартты көрсетуін, сонымен қатар оның тау-кен өнеркәсібінде қолдану саласын; жұмыс істеу қағидасы мен 

транспорттық машиналар мен кешеннің қондырғысын; заманауи транспорттық қондырғының монтажды және 

демонтажды жұмыстарының тәсілдерін; конвейерлік қондырғы, темір жол және автокөліктік жылжу құрамы 

құрылымын тағайындау және негізгі теория қалпы мен есебін білу. В. Тәжірибеде есептеуіш машина мен арнайы 

бағдарламаларды тасымалдаушы машина (конвейерлер, электровоздық тасып шығарушы, құбыр жүйесі көлігі) 

мен тау-кен кәсіпорның жүйесін есептеу; техникалық құжаттамамен және жерасты тау-кен жұмысындағы тау-

кен машиналарының техникалық жағдайының диагностикалық қондырғымен бақылау; тау-кен - тасымалдау 

көлігін және транспорттық жабдық жүйесінің рационалдық түрлерін таңдай алу; өнірістік және техникалық 

тасымалдау көлігін эксплуатациялау жүйесін таңдау; заманауи информациондық технология әдісін және графика 

машинасын қолдана алуы керек. С. Қатты тау жыныстарын өндіру және эксплуатациондық барлау кезіндегі тау-

кен - геологиялық шартты; пайдалы қазылым кенорнын өндіру кезінде технология таңдау мен қазып алу 
механицазиясын таңдау жыныс массивіне және тау жынысының қасиетінің ықпалын; қондырғыны қолдану 

кешенін басқару нысаны ретінде тау-кен, тау-кен - құрылыстық өндіріс саласын талдап жіктеу; жерасты жұмысы 

кезінде  тау-кен көлігі мен қондырғысының геометриялық, кинематикалық,  мықтылық, беріктік  және 

энергетикалық параметрін бағалауға қабілетті болу керек. D. Пайдалы қазылымдарды жер асты өндіру кезінде 

қолданылатын жұмыстық машинаныңнегізі теориясы  мен нұсқауы бойынша жұмыс істеу принципін түсіндіре 

алу керек. Е. Осы пән жұмыс механизмі мен қондырғыны сауатты пайдалануға, жерасты тау - кен жұмыстарын 

техникалық экономикалық нәтижелігін дәлелдеуде негіз береді.  

 

7.2 Модуль – Мамандандырылған пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазбалар қасиеттерін геометризациялау 
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Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шахтылар мен жер асты кеніштерінде қолданылатын графикалық құжаттама 

жиынтығын құрастыра отырып, жер асты тау-кен қазбаларының бетін топографиялық түсірілімі мен 

маркшейдерлік түсірілімі өндірісін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде кен орнын бағалау, сондай-ақ пайдалы қазбаның шоғырлану түрлері мен 

жағдайларын анықтаумен қатар тау-кен жұмыстарын тиімді жоспарлау және жүргізу мәселелері оқытылады. 

Сапалық ерекшеліктерді және олардың сандық сипаттамаларын анықтаумен, сондай-ақ олардың таралу 

заңдылықтарын графикалық бейнелеумен байланысты жұмыстардың жиынтығы кен орнының сапалық 

қасиеттерінің геометризациясы деп аталады. Бұл жұмыстар жекелеген қазбалар немесе ұңғымалар бойынша, 

жекелеген деңгейжиектер (шоғыр қабаттары) немесе жалпы кен орны бойынша жүргізілуі мүмкін. 

Пререквизиттері: Тау - кен өндірісінің негіздері, Математика. 

Постреквизиттері: Кенді уату және жеткізу үдерістері. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Кен орнын бағалау негіздерін, сондай-ақ пайдалы қазба кен шоғырларының 

орналасу түрлері мен шарттарын анықтаумен қатар тау-кен жұмыстарын тиімді жоспарлау мен жүргізуді білу. 

В. Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. С. Кен орнының 

сапалық қасиеттерін анықтаудың жалпы сұрақтары мен принциптерін зерттеу. D. Пайдалы қазбаның кен 

шоғырларының орналасу түрлері мен жағдайларын анықтаумен қатар тау-кен жұмыстарын тиімді жоспарлау 
және жүргізу саласындағы білім пайдалы қазбаны тиімді өндіруге әсер етеді. E. Кен орнының сапалық 

ерекшеліктерін және пайдалы қазбаның сандық сипаттамасын анықтаумен, сондай-ақ пайдалы қазбаның таралу 

заңдылықтарын графикалық бейнелеумен байланысты жұмыстарды орындау мәселелерінде дағдылар мен 

білімнің болуы карьерде дайындық және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және тиімді жүргізуге 

мүмкіндік береді.есептеуіш машина мен арнайы бағдарламаларды тасымалдаушы машина (конвейерлер, 

электровоздық тасып шығарушы, құбыр жүйесі көлігі) мен тау-кен кәсіпорның жүйесін есептеу; техникалық 

құжаттамамен және жерасты тау-кен жұмысындағы тау-кен машиналарының техникалық жағдайының 

диагностикалық қондырғымен бақылау; тау-кен - тасымалдау көлігін және транспорттық жабдық жүйесінің 

рационалдық түрлерін таңдай алу; өнірістік және техникалық тасымалдау көлігін эксплуатациялау жүйесін 

таңдау; заманауи информациондық технология әдісін және графика машинасын қолдана алуы керек.  С. Қатты 

тау жыныстарын өндіру және эксплуатациондық барлау кезіндегі тау-кен - геологиялық шартты; пайдалы 

қазылым кенорнын өндіру кезінде технология таңдау мен қазып алу механицазиясын таңдау жыныс массивіне 

және тау жынысының қасиетінің ықпалын; қондырғыны қолдану кешенін басқару нысаны ретінде тау-кен, тау-

кен - құрылыстық өндіріс саласын талдап жіктеу; жерасты жұмысы кезінде  тау-кен көлігі мен қондырғысының 

геометриялық, кинематикалық,  мықтылық, беріктік  және энергетикалық параметрін бағалауға қабілетті болу 

керек. D. Пайдалы қазылымдарды жер асты өндіру кезінде қолданылатын жұмыстық машинаныңнегізі теориясы  

мен нұсқауы бойынша жұмыс істеу принципін түсіндіре алу керек. Е. Осы пән жұмыс механизмі мен қондырғыны 
сауатты пайдалануға, жерасты тау - кен жұмыстарын техникалық экономикалық нәтижелігін дәлелдеуде негіз 

береді.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жарылыс жұмыстарын орындау ережелері 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Карьерлерде жарылыс жұмыстарын жүргізу ережесін оқып үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде ашық және жер асты тау-кен жұмыстарындағы жарылыс жұмыстарын 

қауіпсіз жүргізу ережелері қарастырылады. Жарушы адамдарды дайындау ережелері, ЖМ кенжарларға дейін 

сақтау және жеткізу ережелері, ЖМ жою тәртібі және т.б. беріледі. Жарылыс жүргізу кезінде қауіпсіз 

қашықтықты анықтау бойынша; шығарындыларға жару кезінде; детонациялайтын сыммен жару кезінде; электр 

жару желісін және т. б. құру кезінде есептер беріледі. Жарылыс жұмыстары карьерлерде тау-кен саласындағы 

аршу және өндіру жұмыстарының барлық түрлерінің негізін құрайды. Пәнде ашық тау-кен жұмыстарында 

қолданылатын жарудың негізгі тәсілдері, ЖЗ және ЖЗ түрлері оқытылады. Студенттер карьерлерде жарылыс 

жұмыстарын жүргізу үшін жару желілерін (тізбектерін) құрастыруды және есептеуді үйренеді. Жарылғыш 

материалдарды (ЖМ) сақтау және қоймалау, ЖМ кенжарларға дейін жеткізу, жару желілерін құру ережелері 

және жару тәртібі, әзірленген және бекітілген паспорттар немесе жару жобаларына сәйкес зерттеледі. 
Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Физика  

Постреквизиттері: Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері, Кенді уату және жеткізу үдерістері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ЖЗ негізгі типтерін және ЖҚ түрлерін білу. В. Практикалық тапсырмаларды 

жүргізу барысында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. С. Жарылыс желілерін есептеуге қатысты жалпы 

сұрақтар мен қағидаттарды зерттеу. D. карьерлерде жарылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы саласындағы 

білім дайындау және кесінді оржолдарды тиімді үңгілеуге және пайдалы қазбаны өндіруге әсер етеді. Е. Жарылыс 

жұмыстарын жүргізу ережелері мәселелерінде дағдылары мен білімдерінің болуы карьерлерде жарылыс 

жұмыстарының барлық түрлерін қауіпсіз және тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аршықтағы  стационарлық қондырғылар мен тау-кен –тасымалдау көліктері 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Карьерде пайдаланылатын тау-кен-көлік машиналары мен стационарлық 

қондырғылардың негізгі түрлері мен типтерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде карьерлерде қолданылатын тау-кен көлік машиналары мен стационарлық 

қондырғылардың барлық түрлері оқытылады. Тау-кен, көліктік машиналарға автосамосвалдар, тиегіштер, жеткізу 

машиналары, конвейер, ысырма жер асты теміржол көлігі және т. б. жатады, стационарлық қондырғыларға сорғылар, 

компрессорлар, желдеткіштер және тиісті осы стационарлық қондырғыларға қосалқы жабдықтар жатады. Кен-көлік 

машиналары мен механизмдерінің, сондай-ақ стационарлық жабдықтардың қажетті түрлері мен санын дұрыс таңдау 

карьерлерде пайдалы қазбаларды тиімді және үнемді өндіруге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Инженерлік геология  

Постреквизиттері: Кенді уату және жеткізу үдерістері. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу 

үдерістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тау-кен көлік машиналары мен стационарлық жабдықтардың негізгі 

түрлерін білу. В. Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. 

Қажетті тау-кен-көлік және стационарлық жабдықтарды таңдауға қатысты жалпы сұрақтар мен қағидаттарды 

зерттеу. Д. Карьерлерде қажетті тау-кен-көлік және стационарлық жабдықтарды таңдау саласындағы білім 

дайындау және кесінді траншеяларды тиімді үңгілеуге және пайдалы қазбаны өндіруге әсер етеді. E. Карьерлерде 

тау-кен-көлік және стационарлық жабдықтар мәселелерінде дағдылары мен білімдерінің болуы карьерлерде 
дайындық, өндіру және қосалқы жұмыстардың барлық түрлерін қауіпсіз және тиімді жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

6В07201 - ТАУ- КЕН ІСІ  

 (2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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6.1 Модуль –   Жерасты тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу), 15 кредит 

КП ЖК  ATZhTUU 2303 
Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу 

үдерістері 
3 5 

КП ТК  TZhADU 2304 Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері 3 5 

КП ТК  KYZhU 2305 Кенді уату және жеткізу үдерістері 4 5 

6.2 Модуль –  Ашық тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын ашық 

әдіспен өңдеу), 15 кредит 

КП ЖК  ATZhTUU 2303 
Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу 

үдерістері 
3 5 

КП ТК  DTKKU 2304  Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу 3 5 

КП ТК  TZhATU 2305 Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері 4 5 

7.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу), 10 кредит 

КП ТК  TOKT 2306 Тік оқпан құрылысының технологиясы 3 5 

КП ЖК  TKZh 2307 Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 3 5 

7.2 Модуль – Ашық тау-кен тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

ашық әдіспен өңдеу), 10 кредит 

КП ТК  KKUTT 2306 Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология  3 5 

КП ЖК  TKZh 2307 Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 3 5 

8 Модуль  – Өңдеу және пайдалы қазбаны қайта өңдеу, 8 кредит     

БП ЖК PKKOB 2211 Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту 3 5 

БП   Өндірістік практика 4 3 

9Модуль  – Кенорындарын ашу және қазу, 15 кредит 

КП ЖК  KAD 2308 Кенорындарын ашу және даярлау 3 5 

КП ЖК  KKZhKZh 2309 Кенді кенорындарының жерасты қазу жүйелері 3 5 

КП ЖК  AAKZh 2310 Ашу және аршықты қазу жүйесі 4 5 
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6.1 Модуль –   Жерасты тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу) 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын тасымалдау 

және үйінділеу үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістерімен және тиісті 

жабдықтар түрлерімен таңысады. Тәжірибеде тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістерін әртүрлі 

қолдану тәсілдерімен таңысады.  

Пререквизиттері: Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Аршықтағы стационарлық қондырғылары мен тау-кен 

тасымалдау көліктері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері туралы 

негізгі ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік 

білімді тәжірибеде пайдалану. С. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері туралы 

пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік 
сабақтарда студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру. Е. Аршықтағы тау жыныстарын 

тасымалдау және үйінділеу үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алуға даярлау 

үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент кенді алуға даярлау үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен 

таңысады. Тәжірибеде тау жыныстарын алуға даярлау әртүрлі қолдану тәсілдерімен таңысады. Ұңғымаларды 

бұрғылау жабдықтар мен жарылғыш заттар түрлерін дәлелдеу және таңдауға арналған есептеулермен   

шұғылданады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер  туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 
тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді уату және жеткізу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жерасты тәсілмен кенді өндіру кезінде уату және жеткізу 

үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент кенді уату, жеткізу үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен 

таңысады. Тәжірибеде кенді уату және жеткізу әртүрлі қолдану тәсілдерімен таңысады. Ұңғымалар мен 

теспелерді бұрғылау жабдықтар мен жарылғыш заттар түрлерін дәлелдеу және таңдауға арналған есептеулермен   

шұғылданады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 
пайдалану. С. Кенді уату және жеткізу үдерістер туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Кенді уату және жеткізу үдерістер әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу. 

 

6.2 Модуль –  Ашық тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын ашық 

әдіспен өңдеу) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жерасты тәсілмен кенді өндіру кезінде даярлау және тілмелеу кен 

қазбаларды үңгілеумен  таңыстыру.   
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны тілмелеу және даярлау кен қазбаларды үңгілеуге арналған. 

Студент оқу барысында тілмелеу және даярлау кен қазбаларды үңгілеудің тәжірибесімен таңысады. Ұңғымалар 

мен теспелерді бұрғылау жабдықтарды және жарылғаш заттың түрін таңдау мен дәледеуін үйренеді. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар 

мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.Е. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеуді әр түрлі таңдау дағдыларына 

ие болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алу және тиеу 
үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алу және тиеу 

үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен таңысады. Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде 

экскаваторлардың әртүрлі түрлерімен танысады. Аршынды және механикалы күректерді, роторлы 

экскаваторлармен және драглайындарды зерделейді. Кенорнының қазу тау-кен геологиялық жағдайларына 

сәйкес, экскаваторлардың әртүрлі түрлерін таңдау мақсатпен және оны дәлелдеу үшін   дағдыларын меңгеріп 

алады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу.  

 

7.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 
жерасты әдіспен өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тік оқпан құрылысының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тік оқпандарды салу технологиясын зерттеу. Тік шахта оқпандарын салу кезіндегі 

негізгі параметрлермен және процестермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тік оқпандар - шахталарды салу кезінде негізгі ашылатын қазбалар. Студент пәнді 

оқу барысында тік оқпандарды салу технологиясымен танысады. Шахталық оқпандарды жүргізудің 

технологиялық тәсілдерін; оқпандарды жүргізу кезіндегі технологиялық процестердің негізгі түрлерін 

(бұрғылау-жару жұмыстары, қазу-тиеу жұмыстары, оқпанды бекіту және арматуралау; көліктік және қосалқы 

жұмыстар); шахта оқпандарын үңгілеу жүргізудің негізгі кезеңдері мен тәртібін үйренеді. Оқпандарды жүргізу 

кезінде тау-кен ұңғылау кешендерінің конструкциясымен және оларды қолдану шарттарымен танысады. 

Оқпандарды арнайы әдістермен жүргізу ерекшеліктерін зерттейді. 

Пререквизиттері. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері.  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы негізгі ұғымдар мен 
түсініктерді білу және түсіну.В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы пікірлерді қалыптастыру. Д. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашудың әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты тау-кен кәсіпорындары жұмысының жоғары техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін, қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын, жер қойнауын және қоршаған ортаны 

қорғауды қамтамасыз ететін шахталарды жобалау мәселелері бойынша студенттерде қажетті білімді, маманның 
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кәсіби қызметіне қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде жер асты кеніштері мен шахталарды жобалау және салу негіздері 

оқытылады. Құрылыс жобаларының түрлері мен типтері оқытылады. Кезектер бойынша (нөлдік, бірінші негізгі, 

екінші негізгі) жобалау мен құрылыс көлемдері мен кезеңдері беріледі. Құрылысты ұйымдастыру жобасы және 

жобалау және құрылыс объектілері бойынша жұмыс өндірісінің жобасы зерттеледі. Бұл пәнді оқу студентке жер 

асты кенішінің, жалпы шахтаның барлық ішкі құрылымы мен жұмыс мазмұнын түсінуге мүмкіндік 

береді.Жобалау жұмыстарын ұйымдастыру. Жобалау кезеңдері. Жобалау әдістері. Жобаның экономикалық 

негіздері. Жобалық шешімдерді бағалаудың заманауи әдістері. Карьерді жобалау. Тау-кен жұмыстарының 

режимін жобалау. Карьердің негізгі параметрлері; оның контурын жобалау. Карьерлерді жобалаудың және 

әзірлеудің негізгі элементтері. Кен орнын ашуды жобалау, кен жұмыстарын игеру жүйесі, технологиясы және 

кешенді механикаландыру, кен жұмыстарының технологиялық процестерін және карьердің қосалқы жүйелерін 

жобалау. Өнеркәсіптік және базистік карьерлерді жобалау. Протрассалық карьерді жобалау. Карьердің бас 

жоспары. 

Пререквизиттері. Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тік оқпандарды салу технологиясын білу.  В. Практикалық тапсырмаларды 

жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С.Тік оқпандарды салу тәжірибесін зерттеу.  D. Тік 
оқпандарды салу технологиясы саласындағы білім студентке оларды салу кезінде шахталық оқпандардың 

қажетті параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді; оқпанды ұңғылау тәсілін анықтауға, тиісті тау-кен ұңғылау 

кешені мен жабдықтарын таңдауға мүмкіндік береді. E. Студент оқпан құрылысын жүргізу кезінде негізгі 

көрсеткіштерді анықтау дағдылары мен білімдеріне ие болады,оған оқпанды қазу кезінде тау-кен қазу, құрылыс-

монтаждау және басқа да жұмыстардың барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

7.2 Модуль – Ашық тау-кен тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

ашық әдіспен өңдеу) 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология 

тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде шахталар мен аршықтарда қолданатын 

әртүрлі технологиялық тәсімдермен таңысады. ҮТТ үзілмелі  және толассыз буының  жұмыс атқару 

ерекшеліктерін зерделейді.Тұрақты және жылжымалы ұсатқыш кешендерімен таңысады. Тік еңкішті және 

қалыптасқан конвейерлерді қолдану жағдайларымен және олардын құрылмасымен таңысады. ҮТТ 
технологиялық тәсімдерін таңдау дағдысына иеленеді.  
Пререквизиттері. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері.  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология туралы негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну.В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді 

тәжірибеде пайдалану. С. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология туралы пікірлерді 

қалыптастыру. Д. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда 

студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру. Е. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз 

технологияны әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 

8 Модуль – Өңдеу және пайдалы қазбаны қайта өңдеу 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттермен қайта өңдеу негіздерін және пайдалы қазабаларды байытуды  

зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Әр түрлі пайдалы қазбаларды пайдалануда байытудың рөлі мен мағынасы. 

Технологиялық үрдістерді байытуды басқару мен бақылау. Пайдалы қазбаларды байыту мен қайта өңдеуге 

арналған үрдістер мен аппараттар. Технологиялық байыту схемалары және оларды қолдану. Пайдалы қазбаларды  

ірілігі бойынша бөлуге арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды ұсақтауға арналған үрдістер мен 

аппараттар. Пайдалы қазбаларды ұнтақтауға арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды 

гравитациялық байытуға арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды флотациялық байытуға 

арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды магниттік және электрлік байытуға арналған үрдістер 

мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды арнайы байытуға арналған үдерістер мен аппараттар. Сусыздандыру, 

қоюландыру және сүзу үрдістері. Кенді байытудың технологиясы. Көмірді қайта өңдеу мен байытудың 

технологиясы. Минералды шикізатты толық кешенді пайдалану және техника мен технологиялық байытудың 

даму перспективалары. 
Пререквизиттері: Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Тау- кен өндірісінің негіздері 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кен мен концентраттарды байыту мен қайта өңдеудің әдістерін біліп, түсіну. 

Кен мен концентраттарды, қайта өңдеу мен байыту аясында алынған білімдерді іс жүзінде пайдалану. В. Ғылыми 

мақала түріндегі баяндама, конференцияларда баяндама қорғау, ғылыми пікірталастар жүргізу ісінде зерттеу 

нәтижелерін рәсімдеу жүргізуге қабілетті болу және кендерді, концентраттарды өңдеу және байытудың әр түрлі 

әдістерін қолдануда экономикалық тиімділігіне салыстырмалы түрде бағалай білу. С. Тау-кен өнеркәсібінде 

шығарылған пайдалы қазбаның қайта өңдеу технологиясын түсіндіре білу. D. Кендер мен концентраттарды 

байыту және өңдеу саласында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. Е. Тәжірибе нәтижелерін өңдеуді меңгеру; 

қайта өңдеу және байытудың үлгісі мен үрдістерін технологиялық кешенді әзірлеу 

 

9Модуль  – Кен орындарын ашу және қазу 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенорындарын ашу және даярлау 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кенорындарын ашу және даярлау тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде кенді кенорындарының жерасты қазудағы 

әртүрлі ашу тәсілдерімен және оны даярлауымен  таңысады.  Ашу және даярлау кен қазбалар түрлерін оқып 

үйренеді. Кен орындарын қабаттық және панельдік тәсілдерімен даярлауды  оқып үйренеді.  

Пререквизиттері. Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Тау- кен өндірісінің негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенорындарын ашу және даярлау туралы негізгі ұғымдар мен түсініктерді білу 

және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде пайдалану. С. 

Кенорындарын ашу және даярлау туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды 

талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті алғырлықтарын  

қалыптастыру.   Е. Кенорындарын ашу және даярлау әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді кенорындарының жерасты қазу жүйелері 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Көмір кен орындарын жерасты игеру жүйесін зерттеу. Пәннің негізгі 

түсініктерімен және терминдерімен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқу барысында жер асты тәсілімен көмір кен орындарын игеру 

жүйесінің әртүрлі классификацияларымен танысады. Игеру жүйесінің барлық негізгі кластарын қолдана отырып 

көмір кен орындарын игеру тәжірибесін зерттейді. Негізгі технологиялық процестерді, ашу мен дайындауды, 

өндіру процестерін өзара байланыста зерттейді. Игерудің тиісті тау-кен геологиялық жағдайлары үшін өңдеу 

жүйесін таңдау және негіздеу дағдыларын алады. 

Пререквизиттері. Кенорындарын ашу және даярлау. Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Жерасты тәсілімен көмір кен орындарын игеру жүйелерін білу.  В. 

Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Қазу жүйесінің барлық 

негізгі кластарын қолдана отырып көмір кен орындарын игеруді зерттеу.  D. Студент негізгі технологиялық 

процестерді, ашуды, дайындауды және өндіру процестерін өзара байланыста үйренеді. Е. Студент игерудің тиісті 

тау-кен геологиялық жағдайлары үшін өңдеу жүйелерін негіздеу және таңдауда дағдылары мен білімдеріне ие 

болады. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ашу және аршықты қазу жүйесі 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық қазудың қазу жүйелері және ашу тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде кенді кенорындарының ашық  қазудағы 

ашу тәсілдерімен және оны даярлауымен өзара байланысымен таңысады.Ашу және жарма орларды зерделейді. 

Кенді жоспарлы өндіру мақсатпен тау-кен режимін таңдау дағдыларын меңгеріп алады. Кен орның кезендеп 

қазумен, аршықтың жұмыстық және жұмыстық емес жағдауларының еңкею бұрышын ұлғайту тәсілдерімен 

таңысады. 

Пререквизиттері. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері.  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашудың әр түрлі таңдау дағдыларына ие 
болу .  
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6В07201 - ТАУ- КЕН ІСІ  

 (2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
С

T
S

 

5.1 Модуль – Қоғамдық пәндер және кәсіпкерлік дағдылар, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2106 Философия  3 5 

ЖББП ТК КBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

5.2 Модуль –  Қоғамдық пәндер және  экология, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2106 Философия  3 5 

ЖББП ТК ETD 2107 Экология және тұрақты даму 3 5 

6.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстарындағы қосалқы жұмыстар, 20 кредит 

БП ТК TZhF 2206 Тау жыныстарының физикасы 3 5 

БП ТК 
ZhZhSKTK 

2207 

Жерасты тау-кен жұмыстарындағы стационарлық қондырғылар мен 

тау-кен –тасымалдау көліктері 
3 5 

БП ТК TOE 2208 Тау-кен өндірісінің экологиясы 3 5 

БП ТК TOA 2209 Тау-кен кәсіпорнының аэрологиясы 4 5 

6.2 Модуль –Ашық тау-кен жұмыстарындағы қосалқы жұмыстар, 20 кредит 

БП ТК SZhB 2206 Сілемнің жағдайын басқару 3 5 

БП ТК 
AZhTSM 

2207 

Аршықтағы  стационарлық қондырғылар мен тау-кен –тасымалдау 

көліктері 
3 5 

БП ТК OE 2208 Өнеркәсіптік экология 3 5 

БП ТК KA 2209 Кеніштік аэрология 4 5 

7Модуль  – Мамандырылған пәндер, 10 кредит 

БП ЖК TZhZhB 2210 Тау жыныстарын жарылыспен бұзу 4 5 

БП   Өндірістік практика 4 5 

8.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу), 20 кредит 

КП ТК  KKUB 2301 Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту 3 5 

КП ТК  KYZhU 2302 Кенді уату және жеткізу үдерістері 4 5 

КП ТК  OKSU 2303 Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістері 4 5 

КП ТК  
TZhADU 

2304 
Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері 4 5 

8.2 Модуль –  Ашық тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын ашық 

әдіспен өңдеу), 20 кредит 

КП ТК  
ATZhADU 

2301 
Аршықтағы тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері 3 5 

КП ТК  
TZhATU 

2302 
Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері 4 5 

КП ТК  
ATZhKM 

2303 
Ашық тау-кен жұмыстарының кешенді механикаландырылуы 4 5 

КП ТК  DTKKU 2304 Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу 4 5 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

6.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстарындағы қосалқы жұмыстар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен өндірісінің экологиясы 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің тау-кен өндірісінің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мәселелерін шешуде теориялық білім мен практикалық дағдыларды алуы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән ғылыми-техникалық прогрестің үздіксіз даму дәуірінде өте өзекті, адамның 

қоршаған табиғи ортаға әсерінің күшеюін зерттеу экологиялық проблеманы тудырған қоғам мен табиғаттың 

өзара әрекеттестігінде қарама-қайшылықтар пайда болатын шешуші факторлардың бірі болып табылады. Пән 

тау-кен жұмыстарын жүргізу кезінде табиғи кешендер мен компоненттерге пайдалы қазбаларды өндірудің әсер 
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ету механизмін анықтау саласында студенттердің толық білім көлемін қамтамасыз етеді. 

Пререквизиттері: Тау - кен өндірісінің негіздері 

Постреквизиттері: Тау-кен кәсіпрындарын жобалау, Кеніштік аэрология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қоршаған ортаның ластану және бұзылу қауіптілік дәрежесін бағалау 

әдістемесін білу және түсіну; минералдық, жер, су ресурстарын қорғау бойынша шараларды таңдау бойынша 

негізгі ережелер; табиғатты пайдалану негіздері; ауа, су бассейндері мен ландшафттың ластану процестері; тау-

кен жұмыстарын жүргізу кезінде табиғи ортаға әсерді бағалау әдістері мен принциптері; табиғатты қорғау 

шараларының арнайы кешендері; В. Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімдерді 

тәжірибеде қолдану. С. Табиғатты ұтымды пайдалану туралы жалпы мәселелер мен қағидаларды зерттеу; 

қоршаған ортаны қорғау бойынша инженерлік, ұйымдастырушылық және экономикалық шаралардың схемалары 

туралы; Тау-кен жұмыстарының экологиялық салдары және олардың қоршаған ортаға әсері туралы; биосфералық 

этиканың негізгі принциптері туралы; өнеркәсіптік экологияның міндеттері туралы. D. Тау жыныстарының 

негізгі физикалық-механикалық қасиеттері саласындағы білім, пайдалы қазбалар кен орындарын ашық және 

жерасты игеру жүйесін таңдауға тау жыныстары қасиеттерінің әсері, технологияны таңдау мәселелері, пайдалы 

қазбаларды байыту принциптері. Е. Экологиялық сараптама жүргізу және ылғалдылық, шаңдану, Шаң-газ 

ағындарының қозғалыс жылдамдығы параметрлерін өлшеу дағдылары мен білімі болуы тиіс. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорнының аэрологиясы 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шахталық және кеніш атмосферасын, ауа құрамын, оның ішінде зиянды және 

қауіпті газдардың болуын, тозаңдануын зерттеу. Жер асты қазбаларын желдету бойынша негізгі жабдықтарды 

зерттеу (желдеткіштердің түрлері мен типтері және басқа жабдықтар мен құрылғылар). Тау-кен қазбаларын 

желдетудің негізгі тәсілдерін зерттеу, жер асты тау-кен қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шахталық және кеніш атмосферасын, ауа құрамын, соның ішінде зиянды және 

қауіпті газдардың болуын, тозаңдануды зерттейді. Жер асты қазбаларын желдету бойынша негізгі жабдықтар 

беріледі (желдеткіштердің түрлері мен типтері және т.б. жабдықтар мен құрылғылар), желдету желілерінің есебі 

беріледі. Жер асты кеніштерінде желдетудің негізгі схемалары мен тәсілдері зерттеледі. Тау-кен қазбалары 

бойынша ауа ағынының қозғалысы кезінде кедергі есебі беріледі. Әр түрлі қазбаларға арналған ауа қозғалысы 

кезінде кедергінің эмпирикалық коэффициенттері бар формулалар келтіріледі.  

Пререквизиттері: Тау жыныстарының физикасы. Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Жерасты тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау. Кен және көмір кенорындарын жерасты 

қазу. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау - кен кәсіпорындарының аэрология негіздерін білу-шахталық және кеніш 
атмосферасы, ауа құрамы, оның ішінде зиянды және қауіпті газдардың болуы, тозаңдану. В. Практикалық 

тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Тау-кен қазбаларын желдетудің 

жалпы мәселелерін зерттеу, жер асты және басқа тау-кен қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу. 

D. Тау-кен кәсіпорындарының аэрологиясы саласындағы білім пайдалы қазбаны тиімді және қауіпсіз өндіруге 

әсер етеді Е. Шахталар мен кеніштерде тау-кен қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу 

мәселелерінде дағды мен білімі болуы; әр түрлі желдеткіштерді ажырату және олардың сипаттамаларын есептеу; 

басты және жергілікті желдету желдеткіштері үшін параметрлерді анықтау және таңдау; желдетудің әр түрлі 

жағдайлары үшін вентиляциялық құрылыстардың қажетті түрлерін таңдау, шахтада немесе жерасты кенішінде 

дайындық және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

6.2 Модуль –Ашық тау-кен жұмыстарындағы қосалқы жұмыстар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік экология 

Бағдарлама авторы: Сұлтанов М.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің атмосфераға, су көздері мен топыраққа әсер ету саласында білім, 

білік және дағды алуы, осы әсерлердің рұқсат етілген шекарасын анықтау, сондай-ақ оларды азайту немесе толық 
алып тастау тәсілдері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде техногенді жүйелердің жұмыс істеу заңдылықтары, көліктің және Өнеркәсіптің 

жекелеген салаларының экологиялық мәселелері, табиғи және техногенді сипаттағы қауіп-қатерлерге қарсы тұру 

мәселелері, тіршілік ету ортасын инженерлік қорғау мәселелері қарастырылады. Пәнді оқу студенттердің биосферамен, 

экожүйемен, техносферамен, табиғатты пайдалану экономикасымен, табиғи ресурстарды кешенді және тиімді 

пайдаланумен байланысты білім кешенін меңгеруіне ықпал етуі тиіс. 

Пререквизиттері: Тау - кен өндірісінің негіздері 

Постреквизиттері: Тау-кен кәсіпрындарын жобалау, Кеніштік аэрология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Техногенді әсердің негізгі көздерін және олардың түрлерін білу, қоршаған 

ортаның өнеркәсіптік шығарындылар мен тастандылармен ластануын төмендету бойынша техникалық іс-

шаралар. В. Практикалық тапсырмаларды өткізу барысында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. С.Негізгі 

өнеркәсіптік өндірістердің технологиялары туралы жалпы мәселелерді зерттеу. D. Өнеркәсіптік экология 
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бойынша нормативтік құжаттар, анықтамалық материалдар және арнайы әдебиеттер саласындағы білім. Е. Газ 

шығарындыларын, техникалық және ағынды суларды тазалау, тау-кен өндірісінің қатты қалдықтарын кәдеге 

жарату үшін процестер мен жабдықтарды таңдау бойынша дағдылары мен білімі болуы тиіс. 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кеніштік аэрология 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Карьердегі кеніш атмосферасын, ауа құрамын, оның ішінде зиянды және қауіпті 

газдардың болуын, шаңсыздықты зерттеу. Карьерлерді желдету бойынша негізгі жабдықтарды оқып 

үйрену(желдеткіштердің түрлері мен типтері және басқа жабдықтар мен құрылғылар). Карьерлерді желдетудің 

негізгі тәсілдерін зерттеу, жер асты тау-кен қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән кеніш атмосферасының қасиеттері туралы материал, жерасты қазбаларын 

толтыратын кеніш ауасының құрамы, кеніш ауасының қозғалыс заңдары, тау-кен қазбаларындағы және кен 

жыныстары массивіндегі газ тәрізді қоспаларды, шаң мен жылуды тасымалдау. Кеніш аэрологиясы карьерлерді 

желдету үшін ауа мөлшерін есептеудің ғылыми негіздерін әзірлейді. 

Пререквизиттері: Тау жыныстарының физикасы. Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Жерасты тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау. Кен және көмір кенорындарын жерасты 
қазу. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау - кен кәсіпорындарының аэрология негіздерін білу-кен атмосферасы, ауа 

құрамы, оның ішінде зиянды және қауіпті газдардың болуы, тозаңдану. В. Практикалық тапсырмаларды жүргізу 

барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Карьерлерді желдетудің жалпы мәселелерін зерттеу, 

карьерлерді желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу. D. Кеніш аэрологиясы саласындағы білім пайдалы 

қазбаны тиімді және қауіпсіз өндіруге әсер етеді Е. Карьерлерді желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу 

мәселелерінде дағдылары мен білімдерінің болуы; әр түрлі желдеткіштерді ажырату және олардың 

сипаттамаларын есептеу; желдеткіштерге арналған параметрлерді анықтау және таңдау; карьерлерде дайындық 

және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

8.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту тәсілдерімен таныстыру. 
Тау-кен өндірісіндегі тау-кен қазбалары мен бекітпелерді қазу кезінде қолданылатын негізгі ұғымдарды беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде бекітпе материалдары, бекітпе түрлері берілген. Студент көлденең, тік, 

көлбеу тау-кен қазбаларын үңгілеудің әртүрлі тәсілдерін қолдану практикасымен және оларды бекіту 

тәсілдерімен танысады. 

Пререквизиттері: Геология негіздері. Тау жыныстарының физикасы. Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері. Даярлау және 

тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту туралы негізгі ережелер мен 

ұғымдарды білу және түсіну. В. Осы пәнді оқу барысында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. С. Тау-кен 

қазбаларын жүргізу және бекіту туралы пікір қалыптастыру. D. Рефераттар мен практикалық тапсырмаларды 

талқылау арқылы студенттің практикалық және өзіндік сабақтарда коммуникативтік қабілеттерін қалыптастыру. 

Е. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекітудің түрлі тәсілдерін таңдау дағдысы болу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді уату және жеткізу үдерістер 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жерасты тәсілмен кенді өндіру кезінде уату және жеткізу 
үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент кенді уату, жеткізу үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен 

таңысады. Тәжірибеде кенді уату және жеткізу әртүрлі қолдану тәсілдерімен таңысады. Ұңғымалар мен 

теспелерді бұрғылау жабдықтар мен жарылғыш заттар түрлерін дәлелдеу және таңдауға арналған есептеулермен   

шұғылданады. 

Пререквизиттері: ЖТЖ қолданатың тау-кен тасымалдау мен стационарлы қондырғылыры.   

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Кенді уату және жеткізу үдерістер туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Кенді уату және жеткізу үдерістер әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кен өндірудің жер асты тәсілінде өндірілген кеңістікті қолдау 

тәсілдерімен таныстыру. Пайдалы қазбаларды өндіру кезінде қолданылатын өңделген кеңістікті қолдау тәсілдері 

туралы негізгі түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәндерді оқу брысында кенорнының тау-кен геологиялық жағдайларына 

сәйкес бекітпенің түрін таңдау мақсатпен және оны дәлелдеу үшін   дағдыларын меңгеріп алады. Студент бекіту 

материалдарының түрлерімен және қасиеттерімен таңысады. Әртүрлі бекітпе түрлерінің қолдапну тәжірибесімен 

және бекітпенің бөліктерімен таңысады. 

Пререквизиттері: Геологиия негіздері. Тау жыныстары физикасы.  Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну.В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына 
ие болу .  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алуға даярлау 

үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент кенді алуға даярлау үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен 

таңысады. Тәжірибеде тау жыныстарын алуға даярлау әртүрлі қолдану тәсілдерімен таңысады. Ұңғымаларды 

бұрғылау жабдықтар мен жарылғыш заттар түрлерін дәлелдеу және таңдауға арналған есептеулермен   

шұғылданады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Постреквизиттері: Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер  туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 
алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 

8.2 Модуль –  Ашық тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын ашық 

әдіспен өңдеу) 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аршықтағы тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алуға даярлау 

үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент кенді алуға даярлау үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен 

таңысады. Тәжірибеде тау жыныстарын алуға даярлау әртүрлі қолдану тәсілдерімен таңысады. Ұңғымаларды 

бұрғылау жабдықтар мен жарылғыш заттар түрлерін дәлелдеу және таңдауға арналған есептеулермен   

шұғылданады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Постреквизиттері: Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері. Тау жыныстарын алу 

және тиеу үдерістері. 
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер  туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алу және тиеу 

үдерістерімен таңыстыру.   
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Пәннің қысқаша мазмұны: Студент ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алу және тиеу 

үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен таңысады. Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде 

экскаваторлардың әртүрлі түрлерімен танысады. Аршынды және механикалы күректерді, роторлы 

экскаваторлармен және драглайындарды зерделейді. Кенорнының қазу тау-кен геологиялық жағдайларына 

сәйкес, экскаваторлардың әртүрлі түрлерін таңдау мақсатпен және оны дәлелдеу үшін   дағдыларын меңгеріп 

алады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Аршықтағы стационарлық 

қондырғылар мен тау-кен тасымалдау көліктері.   

Постреквизиттері: Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ашық тау – кен жұмыстарының кешенді механикаландыруы 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау – кен жұмыстарын кешенді 

механикаландыру тәсімдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде аршықтардағы кешенді механикаландыру 

құрылымымен таңысады. Аршықта орындалатын бұрғыжарылыс жұмыстарында, кен массасын алу және тиеуде, 

тасымалдауда және үйінділеуде пайдаланатын механикаландыру құралдарын оқып үйренеді. 

Пререквизиттері:  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Аршықтағы стационарлық қондырғылар мен тау-кен 

тасымалдау көліктері.   

Постреквизиттері: Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Ашық тау – кен жұмыстарының кешенді механикаландыруы туралы негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді 

тәжірибеде пайдалану. С. Ашық тау – кен жұмыстарының кешенді механикаландыруы туралы пікірлерді 

қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда 

студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Ашық тау – кен жұмыстарының кешенді 

механикаландыру тәсімдерін әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жерасты тәсілмен кенді өндіру кезінде даярлау және тілмелеу кен 

қазбаларды үңгілеумен  таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны тілмелеу және даярлау кен қазбаларды үңгілеуге арналған. 

Студент оқу барысында тілмелеу және даярлау кен қазбаларды үңгілеудің тәжірибесімен таңысады. Ұңғымалар 

мен теспелерді бұрғылау жабдықтарды және жарылғаш заттың түрін таңдау мен дәледеуін үйренеді. 

Постреквизиттері: Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Жерасты тау-кен жұмыстарындағы стационарлық 

қондырғылар мен тау-кен тасымалдау көліктері 

Пререквизиттері:  Кенорындарын ашу және даярлау. Тау-кен кәсіпорындарын жобалау.    

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар 

мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру. Е. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеуді әр түрлі таңдау дағдыларына 

ие болу . 
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8.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстарындағы қосалқы жұмыстар (пайдалы қазбалар кен 

орындарын жерасты әдіспен өңдеу), 25 кредит 

БП ЖК PKKOB 3214 Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту 5 5/5 

БП ТК TOA 3215 Тау-кен кәсіпорнының аэрологиясы 5 5/5 

КП МК TOE 3302 Тау-кен өндірісінің экологиясы 5 5/5 

БП ТК TKEZhAN 3216 
Тау-кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтау және 

автоматтандыру негіздері  
6 5/5 

БП   Өндірістік практика 6 5/5 

8.2 Модуль – Ашық тау-кен жұмыстарындағы қосалқы жұмыстар (пайдалы қазбалар кен орындарын 

ашық әдіспен өңдеу), 25 кредит 

БП ЖК PKKOB 3214 Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту 5 5/5 

БП ТК KA 3215 Кеніштік аэрология 5 5/5 

КП МК TOE 3302 Тау-кен өндірісінің экологиясы 5 5/5 

БП ТК OUEZhA 3216 
Өндірістік үрдістерді электрмен жабдықтау және 
автоматтандыру негіздері 

6 5/5 

БП   Өндірістік практика 6 5/5 

9.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу), 25 кредит 

КП ТК  KKUB 3303 Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту 5 5/5 

КП ТК  OKSU 3304 Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістері 5 5/5 

КП ТК  KYZhU 3305 Кенді уату және жеткізу үдерістері 6 5/5 

КП ТК  TZhADU 3306 Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері 6 5/5 

КП ЖК  ATZhTUU 3307 
Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу 

үдерістері 
6 5/5 

9.2 Модуль –  Ашық тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын ашық 

әдіспен өңдеу), 25 кредит   

КП ТК  ATZhADU 3303 Аршықтағы тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері 5 5/5 

КП ТК  ATZhKM 3304 Ашық тау-кен жұмыстарының кешенді механикаландырылуы 5 5/5 

КП ТК  TZhATU 3305 Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері 6 5/5 

КП ТК  DTKKU 3306 Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу 6 5/5 

КП ЖК  ATZhTUU 3307 
Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу 

үдерістері 
6 5/5 

10.1 Модуль -Жерасты қазу және өндірістегі еңбекті қорғау, 10 кредит 

КП ТК  KKZhK 3308 Кен және көмір кенорындарын жерасты қазу 5 5/5 

БП ТК ZhTZhEK 3217 Жерасты тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау 6 5/5 

10.2 Модуль - Ашық қазу және кәсіпорындағы еңбекті қорғау, 10 кредит 

КП ТК  KKАK 3308 Кен және көмір кенорындарын ашық қазу 5 5/5 

БП ТК ATZhEK 3217 Ашық тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау 6 5/5 

 

8.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстарындағы қосалқы жұмыстар (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттермен қайта өңдеу негіздерін және пайдалы қазабаларды байытуды 

зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Әр түрлі пайдалы қазбаларды пайдалануда байытудың рөлі мен мағынасы. 

Технологиялық үрдістерді байытуды басқару мен бақылау. Пайдалы қазбаларды байыту мен қайта өңдеуге 

арналған үрдістер мен аппараттар. Технологиялық байыту схемалары және оларды қолдану. Пайдалы қазбаларды  

ірілігі бойынша бөлуге арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды ұсақтауға арналған үрдістер мен 
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аппараттар. Пайдалы қазбаларды ұнтақтауға арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды 

гравитациялық байытуға арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды флотациялық байытуға 

арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды магниттік және электрлік байытуға арналған үрдістер 

мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды арнайы байытуға арналған үдерістер мен аппараттар. Сусыздандыру, 

қоюландыру және сүзу үрдістері. Кенді байытудың технологиясы. Көмірді қайта өңдеу мен байытудың 

технологиясы. Минералды шикізатты толық кешенді пайдалану және техника мен технологиялық байытудың 

даму перспективалары. 

Пререквизиттері: Геология негіздері. Жерасты тау-кен жұмыстарына арналған тау-кен және тасымал 

машиналары. 

Постреквизиттері: Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері. Өндірістік үрдістердің автоматизациясы. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кен мен концентраттарды байыту мен қайта өңдеудің әдістерін біліп, түсіну. 

Кен мен концентраттарды, қайта өңдеу мен байыту аясында алынған білімдерді іс жүзінде пайдалану. В. Ғылыми 

мақала түріндегі баяндама, конференцияларда баяндама қорғау, ғылыми пікірталастар жүргізу ісінде зерттеу 

нәтижелерін рәсімдеу жүргізуге қабілетті болу және кендерді, концентраттарды өңдеу және байытудың әр түрлі 

әдістерін қолдануда экономикалық тиімділігіне салыстырмалы түрде бағалай білу. С. Тау-кен өнеркәсібінде 

шығарылған пайдалы қазбаның қайта өңдеу технологиясын түсіндіре білу. D. Кендер мен концентраттарды 

байыту және өңдеу саласында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. Е. Тәжірибе нәтижелерін өңдеуді меңгеру; 
қайта өңдеу және байытудың үлгісі мен үрдістерін технологиялық кешенді әзірлеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорнының аэрологиясы 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шахталық және кеніш атмосферасын, ауа құрамын, оның ішінде зиянды және 

қауіпті газдардың болуын, тозаңдануын зерттеу. Жер асты қазбаларын желдету бойынша негізгі жабдықтарды 

зерттеу (желдеткіштердің түрлері мен типтері және басқа жабдықтар мен құрылғылар). Тау-кен қазбаларын 

желдетудің негізгі тәсілдерін зерттеу, жер асты тау-кен қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шахталық және кеніш атмосферасын, ауа құрамын, соның ішінде зиянды және 

қауіпті газдардың болуын, тозаңдануды зерттейді. Жер асты қазбаларын желдету бойынша негізгі жабдықтар 

беріледі (желдеткіштердің түрлері мен типтері және т.б. жабдықтар мен құрылғылар), желдету желілерінің есебі 

беріледі. Жер асты кеніштерінде желдетудің негізгі схемалары мен тәсілдері зерттеледі. Тау-кен қазбалары 

бойынша ауа ағынының қозғалысы кезінде кедергі есебі беріледі. Әр түрлі қазбаларға арналған ауа қозғалысы 

кезінде кедергінің эмпирикалық коэффициенттері бар формулалар келтіріледі.  

Пререквизиттері: Геология негіздері. Тау жыныстарының физикасы. Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Жерасты тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау.  
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау - кен кәсіпорындарының аэрология негіздерін білу-шахталық және кеніш 

атмосферасы, ауа құрамы, оның ішінде зиянды және қауіпті газдардың болуы, тозаңдану. В. Практикалық 

тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Тау-кен қазбаларын желдетудің 

жалпы мәселелерін зерттеу, жер асты және басқа тау-кен қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу. 

D. Тау-кен кәсіпорындарының аэрологиясы саласындағы білім пайдалы қазбаны тиімді және қауіпсіз өндіруге 

әсер етеді Е. Шахталар мен кеніштерде тау-кен қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу 

мәселелерінде дағды мен білімі болуы; әр түрлі желдеткіштерді ажырату және олардың сипаттамаларын есептеу; 

басты және жергілікті желдету желдеткіштері үшін параметрлерді анықтау және таңдау; желдетудің әр түрлі 

жағдайлары үшін вентиляциялық құрылыстардың қажетті түрлерін таңдау, шахтада немесе жерасты кенішінде 

дайындық және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтау және автоматтандыру негіздері 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: жер асты кеніштері мен шахталарды электрмен жабдықтауды зерттеу, электр 

жабдықтары, электрмен жабдықтау сұлбалары, электр қауіпсіздігі, жарықтандыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде кенішті электр энергиясымен қамтамасыз ету және өндірістің кейбір 
процестерін автоматтандыру үшін жабдықтар оқытылады (мысалы, көтергіш машинаның жұмысы, сутөкпе, 

желдету және т.б.). Қолданылатын сигналдық аппаратураның және байланыс аппаратурасының негізгі типтері 

беріледі. Электр энергиясының ағуын бақылау аппаратурасы зерттеледі (жерасты қосалқы станциялары мен 0.4 

кВ желілерінде ағу релесі). Студенттер шахталық электр жабдықтарын қауіпсіз қосу және ажырату бойынша 

білім алады. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Жерасты тау-кен жұмыстарындағы стационарлық қондырғылар 

мен тау-кен –тасымалдау көліктері. Жерасты жұмыстарындағы маркшейдерлік ісі. 

Постреквизиттері: Кенорындарды ашу және даярлау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Жер асты кеніштерін және шахталарды электрмен жабдықтау, электр 

жабдықтары, электрмен жабдықтау схемалары, Электр қауіпсіздігі, жарықтандыру. В. Практикалық 

тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Электр энергиясының ағуын бақылау 

аппаратурасын зерттеу (0.4 кВ жерасты қосалқы станциялары мен желілерінде ағу релесі)). D. Электр қауіпсіздігі 
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және тау-кен кәсіпорындарын жарықтандыру саласындағы білім пайдалы қазбаны тиімді және қауіпсіз өндіруге 

әсер етеді. Е. Кенішті электр энергиясымен қамтамасыз ету және өндірістің кейбір процестерін автоматтандыру 

мәселелерінде (мысалы, көтергіш машина, сутөкпе, желдету және т.б.) дағдылары мен білімі болуы, шахтада 

немесе жерасты кенішінде дайындық және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

 

8.2 Модуль – Ашық тау-кен жұмыстарындағы қосалқы жұмыстар (пайдалы қазбалар кен орындарын 

ашық әдіспен өңдеу) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кеніштік аэрология 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Карьердегі кеніш атмосферасын, ауа құрамын, оның ішінде зиянды және қауіпті 

газдардың болуын, шаңсыздықты зерттеу. Карьерлерді желдету бойынша негізгі жабдықтарды оқып 

үйрену(желдеткіштердің түрлері мен типтері және басқа жабдықтар мен құрылғылар). Карьерлерді желдетудің 

негізгі тәсілдерін зерттеу, жер асты тау-кен қазбаларын желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән кеніш атмосферасының қасиеттері туралы материал, жерасты қазбаларын 
толтыратын кеніш ауасының құрамы, кеніш ауасының қозғалыс заңдары, тау-кен қазбаларындағы және кен 

жыныстары массивіндегі газ тәрізді қоспаларды, шаң мен жылуды тасымалдау. Кеніш аэрологиясы карьерлерді 

желдету үшін ауа мөлшерін есептеудің ғылыми негіздерін әзірлейді. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері. Геологиялық негіздері. Тау жыныстарының физикасы  

Постреквизиттері: Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау - кен кәсіпорындарының аэрология негіздерін білу-кен атмосферасы, ауа 

құрамы, оның ішінде зиянды және қауіпті газдардың болуы, тозаңдану. В. Практикалық тапсырмаларды жүргізу 

барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Карьерлерді желдетудің жалпы мәселелерін зерттеу, 

карьерлерді желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу. D. Кеніш аэрологиясы саласындағы білім пайдалы 

қазбаны тиімді және қауіпсіз өндіруге әсер етеді Е. Карьерлерді желдету үшін қажетті ауа мөлшерін есептеу 

мәселелерінде дағдылары мен білімдерінің болуы; әр түрлі желдеткіштерді ажырату және олардың 

сипаттамаларын есептеу; желдеткіштерге арналған параметрлерді анықтау және таңдау; карьерлерде дайындық 

және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірістік үрдістерді электрмен жабдықтау және автоматтандыру негіздері  

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: жер асты кеніштері мен шахталарды электрмен жабдықтауды зерттеу, электр 

жабдықтары, электрмен жабдықтау сұлбалары, электр қауіпсіздігі, жарықтандыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде кенішті электр энергиясымен қамтамасыз ету және өндірістің кейбір 

процестерін автоматтандыру үшін жабдықтар оқытылады (мысалы, көтергіш машинаның жұмысы, сутөкпе, 

желдету және т.б.). Қолданылатын сигналдық аппаратураның және байланыс аппаратурасының негізгі типтері 

беріледі. Электр энергиясының ағуын бақылау аппаратурасы зерттеледі (жерасты қосалқы станциялары мен 0.4 

кВ желілерінде ағу релесі). Студенттер шахталық электр жабдықтарын қауіпсіз қосу және ажырату бойынша 

білім алады. 

Пререквизиттері: Тау-кен өндірісінің негіздері, Жерасты тау-кен жұмыстарындағы стационарлық қондырғылар 

мен тау-кен –тасымалдау көліктері. Жерасты жұмыстарындағы маркшейдерлік ісі. 

Постреквизиттері: Кенорындарды ашу және даярлау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Жер асты кеніштерін және шахталарды электрмен жабдықтау, электр 

жабдықтары, электрмен жабдықтау схемалары, Электр қауіпсіздігі, жарықтандыру. В. Практикалық 

тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Электр энергиясының ағуын бақылау 

аппаратурасын зерттеу (0.4 кВ жерасты қосалқы станциялары мен желілерінде ағу релесі)). D. Электр қауіпсіздігі 

және тау-кен кәсіпорындарын жарықтандыру саласындағы білім пайдалы қазбаны тиімді және қауіпсіз өндіруге 

әсер етеді. Е. Кенішті электр энергиясымен қамтамасыз ету және өндірістің кейбір процестерін автоматтандыру 
мәселелерінде (мысалы, көтергіш машина, сутөкпе, желдету және т.б.) дағдылары мен білімі болуы, шахтада 

немесе жерасты кенішінде дайындық және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге 

мүмкіндік береді. 

 

9.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту тәсілдерімен таныстыру. 

Тау-кен өндірісіндегі тау-кен қазбалары мен бекітпелерді қазу кезінде қолданылатын негізгі ұғымдарды беру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде бекітпе материалдары, бекітпе түрлері берілген. Студент көлденең, тік, 

көлбеу тау-кен қазбаларын үңгілеудің әртүрлі тәсілдерін қолдану практикасымен және оларды бекіту 

тәсілдерімен танысады. 

Пререквизиттері: Геология негіздері. Тау жыныстарының физикасы. Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері. Даярлау және 

тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекіту туралы негізгі ережелер мен 

ұғымдарды білу және түсіну. В. Осы пәнді оқу барысында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. С. Тау-кен 

қазбаларын жүргізу және бекіту туралы пікір қалыптастыру. D. Рефераттар мен практикалық тапсырмаларды 

талқылау арқылы студенттің практикалық және өзіндік сабақтарда коммуникативтік қабілеттерін қалыптастыру. 

Е. Тау-кен қазбаларын жүргізу және бекітудің түрлі тәсілдерін таңдау дағдысы болу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кен өндірудің жер асты тәсілінде өндірілген кеңістікті қолдау 

тәсілдерімен таныстыру. Пайдалы қазбаларды өндіру кезінде қолданылатын өңделген кеңістікті қолдау тәсілдері 
туралы негізгі түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәндерді оқу брысында кенорнының тау-кен геологиялық жағдайларына 

сәйкес бекітпенің түрін таңдау мақсатпен және оны дәлелдеу үшін   дағдыларын меңгеріп алады. Студент бекіту 

материалдарының түрлерімен және қасиеттерімен таңысады. Әртүрлі бекітпе түрлерінің қолдапну тәжірибесімен 

және бекітпенің бөліктерімен таңысады. 

Пререквизиттері: Геологиия негіздері. Тау жыныстары физикасы.  Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Кенді уату және жеткізу үдерістері. Кенорындарын ашу және даярлау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну.В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына 

ие болу .  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді уату және жеткізу үдерістер 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жерасты тәсілмен кенді өндіру кезінде уату және жеткізу 

үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент кенді уату, жеткізу үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен 

таңысады. Тәжірибеде кенді уату және жеткізу әртүрлі қолдану тәсілдерімен таңысады. Ұңғымалар мен 

теспелерді бұрғылау жабдықтар мен жарылғыш заттар түрлерін дәлелдеу және таңдауға арналған есептеулермен   

шұғылданады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Аршықта қолданатың тау-кен 

тасымалдау мен стационарлы қондырғылыры.   

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Кенді уату және жеткізу үдерістер туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Кенді уату және жеткізу үдерістер әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер 
Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алуға даярлау 

үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент кенді алуға даярлау үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен 

таңысады. Тәжірибеде тау жыныстарын алуға даярлау әртүрлі қолдану тәсілдерімен таңысады. Ұңғымаларды 

бұрғылау жабдықтар мен жарылғыш заттар түрлерін дәлелдеу және таңдауға арналған есептеулермен   

шұғылданады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау. Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер  туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 
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тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын тасымалдау 

және үйінділеу үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістерімен және тиісті 

жабдықтар түрлерімен таңысады. Тәжірибеде тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістерін әртүрлі 

қолдану тәсілдерімен таңысады.  

Пререквизиттері:Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Аршық тау кен жұмыстарының кешенді 

механикаландырылуы   

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау. Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері туралы 

негізгі ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік 
білімді тәжірибеде пайдалану. С. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері туралы 

пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік 

сабақтарда студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру. Е. Аршықтағы тау жыныстарын 

тасымалдау және үйінділеу үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 

9.2 Модуль –  Ашық тау-кен жұмыстары кезіндегі үдерістер (пайдалы қазбалар кен орындарын ашық 

әдіспен өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аршықтағы тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алуға даярлау 

үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент кенді алуға даярлау үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен 

таңысады. Тәжірибеде тау жыныстарын алуға даярлау әртүрлі қолдану тәсілдерімен таңысады. Ұңғымаларды 

бұрғылау жабдықтар мен жарылғыш заттар түрлерін дәлелдеу және таңдауға арналған есептеулермен   

шұғылданады. 
Пререквизиттері: Геология негіздері. Тау жыныстарының физикасы. Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері. Даярлау және 

тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер  туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ашық тау – кен жұмыстарының кешенді механикаландыруы 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау – кен жұмыстарын кешенді 

механикаландыру тәсімдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде аршықтардағы кешенді механикаландыру 

құрылымымен таңысады. Аршықта орындалатын бұрғыжарылыс жұмыстарында, кен массасын алу және тиеуде, 
тасымалдауда және үйінділеуде пайдаланатын механикаландыру құралдарын оқып үйренеді. 

Пререквизиттері: Геологиия негіздері. Тау жыныстары физикасы.  Сілемнің жағдайын басқару. 

Постреквизиттері: Кенді уату және жеткізу үдерістері. Кенорындарын ашу және даярлау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Ашық тау – кен жұмыстарының кешенді механикаландыруы туралы негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді 

тәжірибеде пайдалану. С. Ашық тау – кен жұмыстарының кешенді механикаландыруы туралы пікірлерді 

қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда 

студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру. Е. Ашық тау – кен жұмыстарының кешенді 

механикаландыру тәсімдерін әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алу және тиеу 

үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын алу және тиеу 

үдерістерімен және тиісті жабдықтар түрлерімен таңысады. Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде 

экскаваторлардың әртүрлі түрлерімен танысады. Аршынды және механикалы күректерді, роторлы 

экскаваторлармен және драглайындарды зерделейді. Кенорнының қазу тау-кен геологиялық жағдайларына 

сәйкес, экскаваторлардың әртүрлі түрлерін таңдау мақсатпен және оны дәлелдеу үшін   дағдыларын меңгеріп 

алады. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Аршықта қолданатың тау-кен 

тасымалдау мен стационарлы қондырғылыры.   

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 
тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жерасты тәсілмен кенді өндіру кезінде даярлау және тілмелеу кен 

қазбаларды үңгілеумен  таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны тілмелеу және даярлау кен қазбаларды үңгілеуге арналған. 

Студент оқу барысында тілмелеу және даярлау кен қазбаларды үңгілеудің тәжірибесімен таңысады. Ұңғымалар 

мен теспелерді бұрғылау жабдықтарды және жарылғаш заттың түрін таңдау мен дәледеуін үйренеді. 

Пререквизиттері: Тау жыныстар физикасы.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу.  

Постреквизиттері: Кенорындарын ашу және даярлау. Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар 
мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру. Е. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеуді әр түрлі таңдау дағдыларына 

ие болу .  

 

10.1 Модуль -Жерасты қазу және өндірістегі еңбекті қорғау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кен және көмір кенорындарын жерасты қазу 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Кен және көмір кен орындарын жер астында игеру технологияларын зерттеу. 

Студенттерді осы курстың негізгі ұғымдары мен терминдерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқу барысында кен және көмір кен орындарын игеру 

технологиясымен танысады. Кен және көмір кен орындарын игеру тәжірибесін зерттейді. Кен және көмір кен 

орындарын игеру кезінде орындалатын негізгі технологиялық процестерді өзара байланыста зерттейді. Көмір 

комбайндарының конструкциясымен және оларды қолдану шарттарымен танысады. Кен орындарымен 

салыстырғанда көмір кен орындарын игеру ерекшеліктерін зерттейді. 

Пререквизиттері:  Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. 
Постреквизиттері: Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кен және көмір кен орындарын жерасты игеру технологиясын білу. В. 

Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Кен және көмір кен 

орындарын игеру тәжірибесін зерттеу. D. Кен және көмір кен орындарын игеру кезінде орындалатын 

технологиялық процестер саласындағы Білім пайдалы қазбаны тиімді және қауіпсіз өндіруге әсер етеді. E. Кенді 

кенорындарымен салыстырғанда көмір кенорындарын игеру ерекшеліктері мен дағдылары болуы шахтада 

дайындық және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жерасты тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: Каскина Д.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Жер асты тәсілімен пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде еңбекті қорғау 
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мен қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді зерттеу. Студенттерді пайдалы қазбаларды жер астында өндіру кезінде 

қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ету үшін қолданылатын негізгі шаралармен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде жер асты тәсілімен кен орындарын игеру кезінде еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік мәселелері баяндалған, еңбекті қорғау жөніндегі заңнама ережелері , оның медициналық-

биологиялық және санитарлық-гигиеналық негіздері , шахталардағы еңбек жағдайларын сауықтыру жөніндегі іс-

шаралар жүйесі қаралды. Шахтыларда объектілер, процестер мен жабдықтар бойынша жарақаттанудың негізгі 

көздері қарастырылды және қазбаларды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының талаптары, сондай-ақ тау-

кен құтқару ісінің негіздері жарықтандырылды. 

Пререквизиттері:  Тау-кен өндірісінің экологиясы. Тау-кен кәсіпорнының аэрологиясы.   

Постреквизиттері: Тау-кен кәсіпорындарын жобалау. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз 

технология. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Пайдалы қазбалар кен орындарын жерасты игеру кезінде жалпы қабылданған 

және техникалық қауіпсіздік нормаларын білу. В. Практикалық және зертханалық тапсырмаларды жүргізу 

барысында алынған білімді практикада қолдану. С.Жер асты тау-кен жұмыстарында жеке және жалпы қауіпсіздік 

жолдары мен спосбаларды қолдану тәжірибесін зерттеу. D. Пайдалы қазбаны жер асты тәсілімен өндіру бойынша 

кен орындарында жеке қорғау, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау нормалары саласындағы Білім, ол 

жалпы тиімді және қауіпсіз өндіруге әсер етеді. E. Болашақта шахтада дайындық және өндіру жұмыстарының 
барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік беретін дағдылар мен білімдердің болуы. 

 

10.2 Модуль - Ашық қазу және кәсіпорындағы еңбекті қорғау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кен және көмір кенорындарын ашық қазу 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Кен және көмір кен орындарын ашық игеру технологияларын зерттеу. 

Студенттерді осы курстың негізгі ұғымдары мен терминдерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқу барысында ашық тәсілмен кен және көмір кен орындарын игеру 

технологиясымен танысады. Кен және көмір кен орындарын игеру тәжірибесін зерттейді. Кен және көмір кен 

орындарын игеру кезінде орындалатын негізгі технологиялық процестерді өзара байланыста зерттейді. Көмір 

комбайндарының конструкциясымен және оларды қолдану шарттарымен танысады. Кен орындарымен 

салыстырғанда көмір кен орындарын игеру ерекшеліктерін зерттейді. 

Пререквизиттері:  Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. 

Постреквизиттері: Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кен және көмір кен орындарын ашық игеру технологиясын білу. В. 
Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Кен және көмір кен 

орындарын игеру тәжірибесін зерттеу. D. Кен және көмір кен орындарын игеру кезінде орындалатын 

технологиялық процестер саласындағы Білім пайдалы қазбаны тиімді және қауіпсіз өндіруге әсер етеді. E. Кенді 

кенорындарымен салыстырғанда көмір кенорындарын игеру ерекшеліктері мен дағдылары болуы карьерлерде 

дайындық және өндіру жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ашық тау-кен жұмыстарындағы еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: Каскина Д.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Ашық тәсілмен пайдалы қазбалар кен орындарын игеру кезінде еңбекті қорғау 

мен қауіпсіздігіне қатысты мәселелерді зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәнде кен орындарын ашық әдіспен қазу кезіндегі еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік мәселелері баяндалды, еңбекті қорғау жөніндегі заңнама ережелері , оның медициналық-биологиялық 

және санитарлық-гигиеналық негіздері , Карьерлердегі еңбек жағдайларын сауықтыру жөніндегі іс-шаралар 

жүйесі қарастырылды. Объектілер, процестер мен жабдықтар бойынша карьерлерде жарақаттанудың негізгі 

көздері қарастырылды және қазбаларды жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасының талаптары, сондай-ақ тау-

кен құтқару ісінің негіздері жарықтандырылды. 
Пререквизиттері:  Тау-кен өндірісінің экологиясы. Тау-кен кәсіпорнының аэрологиясы.   

Постреквизиттері: Тау-кен кәсіпорындарын жобалау. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз 

технология. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Пайдалы қазбалар кен орындарын ашық игеру кезінде жалпы қабылданған 

және техникалық қауіпсіздік нормаларын білу. В. Практикалық және зертханалық тапсырмаларды жүргізу 

барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Жер асты тау-кен жұмыстарында жеке және жалпы 

қауіпсіздік жолдары мен тәсілдерін қолдану тәжірибесін зерттеу. D. Пайдалы қазбаны жер асты тәсілімен өндіру 

бойынша кен орындарында жеке қорғау, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау нормалары саласындағы 

Білім, ол жалпы тиімді және қауіпсіз өндіруге әсер етеді. E. Болашақта карьерлерде дайындық және өндіру 

жұмыстарының барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік беретін дағдылар мен білімдер болуы 

тиіс. 
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5В070700 -ТАУ- КЕН ІСІ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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8Модуль – Кенорындарын ашу және қазу, 10 кредит 

КП ЖК  KAD 3305 Кенорындарын ашу және даярлау 5 3 

КП ЖК  
KKZhKZh 

3306 
Кенді кенорындарының жерасты қазу жүйелері 5 4 

КП ЖК  AAKZh 3307 Ашу және аршықты қазу жүйесі 5 3 

9.1Модуль - Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу), 9 кредит 

КП ЖК  
ATZhTUU 

3308 

Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу 

үдерістері 
5 3 

КП ТК  TOKT 3309 Тік оқпан құрылысының технологиясы 5 3 

КП ЖК TKZh 3310 Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 5 3 

9.2Модуль -Ашық тау-кен тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

ашық әдіспен өңдеу), 9 кредит 

КП ЖК  
ATZhTUU 

3308 

Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу 

үдерістері 
5 3 

КП ТК  KKUTT 3309 Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология  5 3 

КП ЖК TKZh 3310 Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 5 3 

10Модуль  – Өңдеу және пайдалы қазбаны қайта өңдеу, 9 кредит       

БП ЖК PKKOB 3210 Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту 5 4 

БП   Өндірістік практика 6 5 

 
8 Модуль – Кенорындарын ашу және қазу 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенорындарын ашу және даярлау 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кенорындарын ашу және даярлау тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде кенді кенорындарының жерасты қазудағы 

әртүрлі ашу тәсілдерімен және оны даярлауымен  таңысады.  Ашу және даярлау кен қазбалар түрлерін оқып 

үйренеді. Кен орындарын қабаттық және панельдік тәсілдерімен даярлауды  оқып үйренеді.  
Пререквизиттері. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенорындарын ашу және даярлау туралы негізгі ұғымдар мен түсініктерді білу 

және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде пайдалану. С. 

Кенорындарын ашу және даярлау туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды 

талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті алғырлықтарын  

қалыптастыру.   Е. Кенорындарын ашу және даярлау әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Кен орындарын жер астында игеру жүйесін зерттеу. Студенттерді пәннің негізгі 

терминдері мен ұғымдарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқу барысында жер асты әдісімен кенді кен орындарын игеру 

жүйесінің әртүрлі классификацияларымен танысады. Кенді кен орындарын игеру тәжірибесін игерудің барлық 

үш класын қолдана отырып зерттейді. Негізгі технологиялық процестерді, ашу мен дайындауды, өндіру 

процестерін өзара байланыста зерттейді. Игерудің тиісті тау-кен геологиялық жағдайлары үшін өңдеу жүйесін 
таңдау және негіздеу дағдыларын алады. 

Пререквизиттері. Тау-кен өндірісінің негіздері, Тау жыныстарын жарылыспен бұзу  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенді кен орындарын жер асты тәсілімен игеру жүйелерін білу.  В. 
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Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Қазу жүйесінің барлық 

үш класын қолдана отырып кенді кен орындарын игеруді зерттеу.  D. Студент негізгі технологиялық процестерді, 

ашуды, дайындауды және өндіру процестерін өзара байланыста үйренеді. Е. Студент игерудің тиісті тау-кен 

геологиялық жағдайлары үшін өңдеу жүйелерін негіздеу және таңдауда дағдылары мен білімдеріне ие болады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ашу және аршықты қазу жүйесі 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық қазудың қазу жүйелері және ашу тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде кенді кенорындарының ашық  қазудағы 

ашу тәсілдерімен және оны даярлауымен өзара байланысымен таңысады.Ашу және жарма орларды зерделейді. 

Кенді жоспарлы өндіру мақсатпен тау-кен режимін таңдау дағдыларын меңгеріп алады. Кен орның кезендеп 

қазумен, аршықтың жұмыстық және жұмыстық емес жағдауларының еңкею бұрышын ұлғайту тәсілдерімен 

таңысады. 

Пререквизиттері. Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістер. Аршықтағы тау жыныстарын алуға даярлау 

үдерістері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашудың әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 

9.1Модуль - Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық тәсілмен кенді өндіру кезінде тау жыныстарын тасымалдау 

және үйінділеу үдерістерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістерімен және тиісті 

жабдықтар түрлерімен таңысады. Тәжірибеде тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістерін әртүрлі 
қолдану тәсілдерімен таңысады.  

Пререквизиттері: Тау жыныстарын алу және тиеу үдерістері.  Тау жыныстарын жарылыспен бұзу. Аршықта 

стационарлы қондырғылар  мен тау-кен тасымалдау көліктері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері туралы 

негізгі ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік 

білімді тәжірибеде пайдалану. С. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері туралы 

пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік 

сабақтарда студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Аршықтағы тау жыныстарын 

тасымалдау және үйінділеу үдерістерді әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тік оқпан құрылысының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Тік оқпандарды салу технологиясын зерттеу. Тік шахта оқпандарын салу кезіндегі 

негізгі параметрлермен және процестермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тік оқпандар - шахталарды салу кезінде негізгі ашылатын қазбалар. Студент пәнді 
оқу барысында тік оқпандарды салу технологиясымен танысады. Шахталық оқпандарды жүргізудің 

технологиялық тәсілдерін; оқпандарды жүргізу кезіндегі технологиялық процестердің негізгі түрлерін 

(бұрғылау-жару жұмыстары, қазу-тиеу жұмыстары, оқпанды бекіту және арматуралау; көліктік және қосалқы 

жұмыстар); шахта оқпандарын үңгілеу жүргізудің негізгі кезеңдері мен тәртібін үйренеді. Оқпандарды жүргізу 

кезінде тау-кен ұңғылау кешендерінің конструкциясымен және оларды қолдану шарттарымен танысады. 

Оқпандарды арнайы әдістермен жүргізу ерекшеліктерін зерттейді. 

Пререквизиттері. Аршықтағы тау жыныстарын алуға даярлау үрдерістері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну.В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы пікірлерді қалыптастыру. Д. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 
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алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашудың әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты тау-кен кәсіпорындары жұмысының жоғары техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін, қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын, жер қойнауын және қоршаған ортаны 

қорғауды қамтамасыз ететін шахталарды жобалау мәселелері бойынша студенттерде қажетті білімді, маманның 

кәсіби қызметіне қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде жер асты кеніштері мен шахталарды жобалау және салу негіздері 

оқытылады. Құрылыс жобаларының түрлері мен типтері оқытылады. Кезектер бойынша (нөлдік, бірінші негізгі, 

екінші негізгі) жобалау мен құрылыс көлемдері мен кезеңдері беріледі. Құрылысты ұйымдастыру жобасы және 

жобалау және құрылыс объектілері бойынша жұмыс өндірісінің жобасы зерттеледі. Бұл пәнді оқу студентке жер 

асты кенішінің, жалпы шахтаның барлық ішкі құрылымы мен жұмыс мазмұнын түсінуге мүмкіндік 

береді.Жобалау жұмыстарын ұйымдастыру. Жобалау кезеңдері. Жобалау әдістері. Жобаның экономикалық 

негіздері. Жобалық шешімдерді бағалаудың заманауи әдістері. Карьерді жобалау. Тау-кен жұмыстарының 
режимін жобалау. Карьердің негізгі параметрлері; оның контурын жобалау. Карьерлерді жобалаудың және 

әзірлеудің негізгі элементтері. Кен орнын ашуды жобалау, кен жұмыстарын игеру жүйесі, технологиясы және 

кешенді механикаландыру, кен жұмыстарының технологиялық процестерін және карьердің қосалқы жүйелерін 

жобалау. Өнеркәсіптік және базистік карьерлерді жобалау. Протрассалық карьерді жобалау. Карьердің бас 

жоспары. 

Пререквизиттері. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тік оқпандарды салу технологиясын білу.  В. Практикалық тапсырмаларды 

жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С.Тік оқпандарды салу тәжірибесін зерттеу.  D. Тік 

оқпандарды салу технологиясы саласындағы білім студентке оларды салу кезінде шахталық оқпандардың 

қажетті параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді; оқпанды ұңғылау тәсілін анықтауға, тиісті тау-кен ұңғылау 

кешені мен жабдықтарын таңдауға мүмкіндік береді. E. Студент оқпан құрылысын жүргізу кезінде негізгі 

көрсеткіштерді анықтау дағдылары мен білімдеріне ие болады,оған оқпанды қазу кезінде тау-кен қазу, құрылыс-

монтаждау және басқа да жұмыстардың барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

9.2Модуль - Ашық тау-кен тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

ашық әдіспен өңдеу) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология 

тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде шахталар мен аршықтарда қолданатын 

әртүрлі технологиялық тәсімдермен таңысады. ҮТТ үзілмелі  және толассыз буының  жұмыс атқару 

ерекшеліктерін зерделейді.Тұрақты және жылжымалы ұсатқыш кешендерімен таңысады. Тік еңкішті және 

қалыптасқан конвейерлерді қолдану жағдайларымен және олардын құрылмасымен таңысады. ҮТТ 

технологиялық тәсімдерін таңдау дағдысына иеленеді.  
Пререквизиттері. Аршықтағы тау жыныстарын алуға даярлау үрдерістері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология туралы негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну.В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді 

тәжірибеде пайдалану. С. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология туралы пікірлерді 

қалыптастыру. Д. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда 
студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз 

технологияны әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 

10 Модуль  – Өңдеу және пайдалы қазбаны қайта өңдеу 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттермен қайта өңдеу негіздерін және пайдалы қазабаларды байытуды 

зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Әр түрлі пайдалы қазбаларды пайдалануда байытудың рөлі мен мағынасы. 

Технологиялық үрдістерді байытуды басқару мен бақылау. Пайдалы қазбаларды байыту мен қайта өңдеуге 
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арналған үрдістер мен аппараттар. Технологиялық байыту схемалары және оларды қолдану. Пайдалы қазбаларды  

ірілігі бойынша бөлуге арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды ұсақтауға арналған үрдістер мен 

аппараттар. Пайдалы қазбаларды ұнтақтауға арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды 

гравитациялық байытуға арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды флотациялық байытуға 

арналған үрдістер мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды магниттік және электрлік байытуға арналған үрдістер 

мен аппараттар. Пайдалы қазбаларды арнайы байытуға арналған үдерістер мен аппараттар. Сусыздандыру, 

қоюландыру және сүзу үрдістері. Кенді байытудың технологиясы. Көмірді қайта өңдеу мен байытудың 

технологиясы. Минералды шикізатты толық кешенді пайдалану және техника мен технологиялық байытудың 

даму перспективалары. 

Пререквизиттері: Геология негіздері. Жерасты тау-кен жұмыстарына арналған тау-кен және тасымал 

машиналары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кен мен концентраттарды байыту мен қайта өңдеудің әдістерін біліп, түсіну. 

Кен мен концентраттарды, қайта өңдеу мен байыту аясында алынған білімдерді іс жүзінде пайдалану. В. Ғылыми 

мақала түріндегі баяндама, конференцияларда баяндама қорғау, ғылыми пікірталастар жүргізу ісінде зерттеу 

нәтижелерін рәсімдеу жүргізуге қабілетті болу және кендерді, концентраттарды өңдеу және байытудың әр түрлі 

әдістерін қолдануда экономикалық тиімділігіне салыстырмалы түрде бағалай білу. С. Тау-кен өнеркәсібінде 
шығарылған пайдалы қазбаның қайта өңдеу технологиясын түсіндіре білу. D. Кендер мен концентраттарды 

байыту және өңдеу саласында алған білімдерін тәжірибеде қолдану. Е. Тәжірибе нәтижелерін өңдеуді меңгеру; 

қайта өңдеу және байытудың үлгісі мен үрдістерін технологиялық кешенді әзірлеу. 
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12.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу), 25 кредит 

КП ЖК  KAD 4308 Кенорындарын ашу және даярлау 7 5/5 

КП ЖК  AAKZh 4309 Ашу және аршықты қазу жүйесі 7 5/5 

КП ЖК  TKZh 4310 Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 7 5/5 

КП ТК  TOKT 4311 Тік оқпан құрылысының технологиясы 7 5/5 

КП ТК  KKTK 4312 Кенорындарды құрамдастырылған тәсілмен қазу 7 5/5 

12.2 Модуль –Ашық тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын ашық 

әдіспен өңдеу), 25 кредит 

КП ЖК  KAD 4308 Кенорындарын ашу және даярлау 7 5/5 

КП ЖК  AAKZh 4309 Ашу және аршықты қазу жүйесі 7 5/5 

КП ЖК  TKZh 4310 Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 7 5/5 

КП ТК  KKUTT 4311 Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология  7 5/5 

КП ТК  BKMKAK 4312 Бейкенді құрылыс материалдары кенорындарын ашық қазу 7 5/5 

13.1 Модуль – Кен орнын қазу және тау-кен массасын тасымалдау, 23 кредит 

КП ЖК  KKZhKZh 4313 Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері 7 5/5 

БП ТК TKEZhB 4221 Тау-кен кәсіпорнының экономикасы, жоспарлау және басқару 7 3/3 

БП   Өндірістік практика 8 10/10 

БП   Диплом алды практика 8 5/5 

13.2 Модуль – Кен орнын қазу және кенді тасымалдау, 23 кредит 

КП ЖК  KKZhKZh 4313 Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері 7 5/5 

БП ТК TKEM 4221 Тау-кен өндірісінің экономикасы мен менеджменті 7 3/3 

БП   Өндірістік практика 8 10/10 

БП   Диплом алды практика 8 5/5 

 

12.1 Модуль – Жерасты тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын 

жерасты әдіспен өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенорындарын ашу және даярлау 
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Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кенорындарын ашу және даярлау тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде кенді кенорындарының жерасты қазудағы 

әртүрлі ашу тәсілдерімен және оны даярлауымен  таңысады.  Ашу және даярлау кен қазбалар түрлерін оқып 

үйренеді. Кен орындарын қабаттық және панельдік тәсілдерімен даярлауды  оқып үйренеді.  

Пререквизиттері. Даярлау және тілмелеу кен қазбаларды үңгілеу. Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістер. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенорындарын ашу және даярлау туралы негізгі ұғымдар мен түсініктерді білу 

және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде пайдалану. С. 

Кенорындарын ашу және даярлау туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды 

талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті алғырлықтарын  

қалыптастыру.   Е. Кенорындарын ашу және даярлау әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ашу және аршықты қазу жүйесі 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді ашық қазудың қазу жүйелері және ашу тәсілдерімен таңыстыру.   
Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде кенді кенорындарының ашық  қазудағы 

ашу тәсілдерімен және оны даярлауымен өзара байланысымен таңысады.Ашу және жарма орларды зерделейді. 

Кенді жоспарлы өндіру мақсатпен тау-кен режимін таңдау дағдыларын меңгеріп алады. Кен орның кезендеп 

қазумен, аршықтың жұмыстық және жұмыстық емес жағдауларының еңкею бұрышын ұлғайту тәсілдерімен 

таңысады. 

Пререквизиттері. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері. Тау жыныстарын алуға 

даярлау үдерістер. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы пікірлерді қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашудың әр түрлі таңдау дағдыларына ие 

болу .  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорындарын жобалау 
Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты тау-кен кәсіпорындары жұмысының жоғары техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін, қауіпсіз және жайлы еңбек жағдайларын, жер қойнауын және қоршаған ортаны 

қорғауды қамтамасыз ететін шахталарды жобалау мәселелері бойынша студенттерде қажетті білімді, маманның 

кәсіби қызметіне қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде жер асты кеніштері мен шахталарды жобалау және салу негіздері 

оқытылады. Құрылыс жобаларының түрлері мен типтері оқытылады. Кезектер бойынша (нөлдік, бірінші негізгі, 

екінші негізгі) жобалау мен құрылыс көлемдері мен кезеңдері беріледі. Құрылысты ұйымдастыру жобасы және 

жобалау және құрылыс объектілері бойынша жұмыс өндірісінің жобасы зерттеледі. Бұл пәнді оқу студентке жер 

асты кенішінің, жалпы шахтаның барлық ішкі құрылымы мен жұмыс мазмұнын түсінуге мүмкіндік береді. 

Жобалау жұмыстарын ұйымдастыру. Жобалау кезеңдері. Жобалау әдістері. Жобаның экономикалық негіздері. 

Жобалық шешімдерді бағалаудың заманауи әдістері. Карьерді жобалау. Тау-кен жұмыстарының режимін 

жобалау. Карьердің негізгі параметрлері; оның контурын жобалау. Карьерлерді жобалаудың және әзірлеудің 

негізгі элементтері. Кен орнын ашуды жобалау, кен жұмыстарын игеру жүйесі, технологиясы және кешенді 

механикаландыру, кен жұмыстарының технологиялық процестерін және карьердің қосалқы жүйелерін жобалау. 

Өнеркәсіптік және базистік карьерлерді жобалау. Протрассалық карьерді жобалау. Карьердің бас жоспары. 

Пререквизиттері. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері. Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістер.  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тік оқпандарды салу технологиясын білу.  В. Практикалық тапсырмаларды 

жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С.Тік оқпандарды салу тәжірибесін зерттеу.  D. Тік 

оқпандарды салу технологиясы саласындағы білім студентке оларды салу кезінде шахталық оқпандардың 

қажетті параметрлерін анықтауға мүмкіндік береді; оқпанды ұңғылау тәсілін анықтауға, тиісті тау-кен ұңғылау 

кешені мен жабдықтарын таңдауға мүмкіндік береді. E. Студент оқпан құрылысын жүргізу кезінде негізгі 

көрсеткіштерді анықтау дағдылары мен білімдеріне ие болады,оған оқпанды қазу кезінде тау-кен қазу, құрылыс-

монтаждау және басқа да жұмыстардың барлық түрлерін дұрыс және қауіпсіз жүргізуге мүмкіндік береді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тік оқпан құрылысының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Тік оқпандарды салу технологиясын зерттеу. Тік шахта оқпандарын салу кезіндегі 

негізгі параметрлермен және процестермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тік оқпандар - шахталарды салу кезінде негізгі ашылатын қазбалар. Студент пәнді 

оқу барысында тік оқпандарды салу технологиясымен танысады. Шахталық оқпандарды жүргізудің 

технологиялық тәсілдерін; оқпандарды жүргізу кезіндегі технологиялық процестердің негізгі түрлерін 

(бұрғылау-жару жұмыстары, қазу-тиеу жұмыстары, оқпанды бекіту және арматуралау; көліктік және қосалқы 

жұмыстар); шахта оқпандарын үңгілеу жүргізудің негізгі кезеңдері мен тәртібін үйренеді. Оқпандарды жүргізу 

кезінде тау-кен ұңғылау кешендерінің конструкциясымен және оларды қолдану шарттарымен танысады. 

Оқпандарды арнайы әдістермен жүргізу ерекшеліктерін зерттейді. 

Пререквизиттері. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері. Тау жыныстарын алуға 

даярлау үдерістер. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы негізгі ұғымдар мен 

түсініктерді білу және түсіну.В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашу туралы пікірлерді қалыптастыру. Д. Мәнжазбалар мен 

тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің коммуникативті 

алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Ашық қазудың қазу жүйелері және ашудың әр түрлі таңдау дағдыларына ие 
болу .  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенорындарын құрамдастырылған тәсілдерімен қазу 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кенорындарын құрамдастырылған тәсілдерімен қазуымен  

таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде кенорнын құрама тәсілмен қазуды қолдану 

ерекшеліктері және жағдайларымен таңысады. кенорнын құрама тәсілмен қазу уақытымен және оған көшу 

жағдайларын аңықтау  дағдыларды меңгереді.Оқып үйрену барысында кенорынды тиімді қазу тәсімі 

анықталады. 

Пререквизиттері:Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері, Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенорындарын құрамдастырылған тәсілдерімен қазу туралы негізгі ұғымдар 

мен түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді тәжірибеде 

пайдалану. С. Кенорындарын құрамдастырылған тәсілдерімен қазу туралы пікірлерді қалыптастыру. D. 

Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда студенттің 
коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Кенорындарын құрамдастырылған тәсілдерімен қазудың  әр 

түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 

12.2 Модуль – Ашық тау-кен жұмыстарының технологиясы (пайдалы қазбалар кен орындарын ашық 

әдіспен өңдеу) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология 

тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде шахталар мен аршықтарда қолданатын 

әртүрлі технологиялық тәсімдермен таңысады. ҮТТ үзілмелі  және толассыз буының  жұмыс атқару 

ерекшеліктерін зерделейді.Тұрақты және жылжымалы ұсатқыш кешендерімен таңысады. Тік еңкішті және 

қалыптасқан конвейерлерді қолдану жағдайларымен және олардын құрылмасымен таңысады. ҮТТ 

технологиялық тәсімдерін таңдау дағдысына иеленеді.  

Пререквизиттері. Аршықтағы тау жыныстарын тасымалдау және үйінділеу үдерістері. Тау жыныстарын алуға 
даярлау үдерістер. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология туралы негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді 

тәжірибеде пайдалану. С. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология туралы пікірлерді 

қалыптастыру. Д. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда 

студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз 

технологияны әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бейкенді құрылыс материалдар кенорындарын ашық қазу 

Бағдарлама авторы: Құлнияз С.С.  
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді бейкенді құрылыс материалдар кенорындарын ашық қазу 

тәсілдерімен таңыстыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқып  үйренеу үдерісінде аршықпен, оның бөліктерімен және 

параметрлерімен таңысады.Аршықтарда қолданатың негізгі және көмекші жабдықтарды зерделейді. Бейкенді 

құрылыс материалдар кенорындарын ашық қазудың тәжірибесін оқып үйренеді. Бейкенді құрылыс материалдар 

кенорындарын аршықтарда  қазу ерекшеліктерін оқып үйренеді.  

Пререквизиттері:Тау жыныстарын алуға даярлау үдерістері, Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Бейкенді құрылыс материалдар кенорындарын ашық қазу туралы негізгі 

ұғымдар мен түсініктерді білу және түсіну. В. Пәндерді оқып-үйрену барысында алынған тәжірибелік білімді 

тәжірибеде пайдалану. С. Бейкенді құрылыс материалдар кенорындарын ашық қазу туралы пікірлерді 

қалыптастыру. D. Мәнжазбалар мен тапсырмаларды талқылау арқылы тәжірибелік және өзіндік сабақтарда 

студенттің коммуникативті алғырлықтарын  қалыптастыру.   Е. Бейкенді құрылыс материалдар кенорындарын 

ашық қазудың  әр түрлі таңдау дағдыларына ие болу .  

 

13.1 Модуль – Кен орнын қазу және тау-кен массасын тасымалдау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Кен орындарын жер астында игеру жүйесін зерттеу. Студенттерді пәннің негізгі 

терминдері мен ұғымдарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқу барысында жер асты әдісімен кенді кен орындарын игеру 

жүйесінің әртүрлі классификацияларымен танысады. Кенді кен орындарын игеру тәжірибесін игерудің барлық 

үш класын қолдана отырып зерттейді. Негізгі технологиялық процестерді, ашу мен дайындауды, өндіру 

процестерін өзара байланыста зерттейді. Игерудің тиісті тау-кен геологиялық жағдайлары үшін өңдеу жүйесін 

таңдау және негіздеу дағдыларын алады. 

Пререквизиттері:Жерасты кеніштеріндегі бұрғылау жұмыстары, Тау кен өндірісінің экологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенді кен орындарын жер асты тәсілімен игеру жүйелерін білу.  В. 

Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану. С. Қазу жүйесінің барлық 

үш класын қолдана отырып кенді кен орындарын игеруді зерттеу.  D. Студент негізгі технологиялық процестерді, 

ашуды, дайындауды және өндіру процестерін өзара байланыста үйренеді. Е. Студент игерудің тиісті тау-кен 

геологиялық жағдайлары үшін өңдеу жүйелерін негіздеу және таңдауда дағдылары мен білімдеріне ие болады. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорнының экономикасы, жоспарлау және басқару 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Кен орындарын жер астында игеру жүйесін зерттеу. Студенттерді пәннің негізгі 

терминдері мен ұғымдарымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент пәнді оқу барысында жер асты әдісімен кенді кен орындарын игеру 

жүйесінің әртүрлі классификацияларымен танысады. Кенді кен орындарын игеру тәжірибесін игерудің барлық 

үш класын қолдана отырып зерттейді. Негізгі технологиялық процестерді, ашу мен дайындауды, өндіру 

процестерін өзара байланыста зерттейді. Игерудің тиісті тау-кен геологиялық жағдайлары үшін өңдеу жүйесін 

таңдау және негіздеу дағдыларын алады. 

Пререквизиттері. Тау кен өндірісінің экологиясы, Тау кен кәсіпорнының аэрологиясы, Экономикалық теория 

негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенді кен орындарын жер асты тәсілімен игеру жүйелерін білу.  В. 

Практикалық тапсырмаларды жүргізу барысында алынған білімді практикада қолдану.С. Кенді кен орындарын 

игеру жүйесінің барлық үш класын қолдана отырып игеруді зерттеу. D. Студент негізгі технологиялық 
процестерді, ашуды, дайындауды және өндіру процестерін өзара байланыста үйренеді. Е. Студент игерудің тиісті 

тау-кен геологиялық жағдайлары үшін өңдеу жүйелерін негіздеу және таңдауда дағдылары мен білімдеріне ие 

болады. 

13.2 Модуль – Кен орнын қазу және кенді тасымалдау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тау-кен өндірісінің экономикасы мен менеджменті 

Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.  

Курсты оқытудың мақсаты: Нарықтық экономика жағдайында маманның табысты қызметіне қажетті тау-кен 

жұмыстарының менеджменті және экономика саласында студенттердің теориялық білімдері мен практикалық 

дағдыларын меңгеру. 



87 

 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тау-кен өнеркәсібі экономикасының мәселелері баяндалды,салалар мен өндірістік 

бірлестіктерді басқарудың қазіргі заманғы әдістері мен схемалары ашылды. Өндірістік қорларды пайдалану 

тиімділігін арттыруға, еңбек өнімділігін арттыруға, өзіндік құнды қалыптастыруға, тау-кен кәсіпорындарының 

бағалануы мен рентабельділігіне үлкен көңіл бөлінді. 

Пререквизиттері. Тау кен өндірісінің экологиясы, Тау кен кәсіпорнының аэрологиясы, Экономикалық теория 

негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Тау-кен саласының экономикалық позицияларынан ерекшеліктері, тау-кен 

кәсіпорнының құрылымы, оның жұмыс істеуінің экономикалық базасы, шығындар құрылымы, тау-кен 

өндірісінің тауар өнімінің ерекшеліктері және нанея баға белгілеу тетіктері, тау-кен өнеркәсібіндегі 

инвестициялық қызмет және оны талдау негіздері, айналымнан тыс және айналым активтерінің құрылымы мен 

ерекшеліктері, тау-кен менеджментінің ерекшеліктері. В. Технологиялық процестерді және жалпы өндірісті іске 

асыру үшін шығындарды экономикалық талдау негіздері; Тау-кен жұмыстарының тиімділігін бағалау әдістері 

мен өлшемдері. С. тау-кен өндірісінің өндірістік-қаржылық қызметін жоспарлау кезіндегі тәуекел түрлері және 

оларды есепке алу әдістері.  Е. Студент тау-кен өндірісінің негізгі экономикалық көрсеткіштерін есептеу дағдысы 

мен дағдысы; технологиялық процестерді және жалпы өндірісті жүзеге асыру үшін шығындарды экономикалық 

талдау дағдысы болуы тиіс. 
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6.1 Модуль  – МГ кен орындарын пайдаланудың геологиялық негіздері (1-Мұнай және газ 

кенорындарын игеру және пайдалану), 16 кредит 

БП ЖК MKG 2206 Мұнай кәсіпшілік геологиясы 3 3/3 

БП ТК MGIGN 2207 МГ кенорындарын игерудің геологиялық негіздері 3 5/5 

БП   Өндірістік практика  4 3/3 

КП ЖК MGOTN 3301 МГ өңдірудің теориялық негіздері  5 5/5 

6.2 Модуль  – МГ кен орындарын игерудің теориялық негіздері (2-Мұнай және газ ұңғыларын 

бұрғылау), 16 кредит 

БП ЖК MКG 2206 Мұнай кәсіпшілік геологиясы 3 3/3 

БП ТК ZhMG 2207 Жалпы және мұнай геологиясы 3 5/5 

БП   Өндірістік практика  4 3/3 

КП ЖК MGOTN 3301 МГ өңдірудің теориялық негіздері  5 5/5 

7.1 Модуль - Қоғамдық -экономикалық (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану),  10 
кредит 

ЖБП ТК KBN 2108 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5/5 

ЖБП МК Fil 2109 Философия  3 5/5 

7.2 Модуль - Құқықтық -саяси (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау), 10 кредит 

ЖБП ТК KN 2108 Құқық негіздері 3 5/5 

ЖБП МК Fil 2109 Философия  3 5/5 

8.1 Модуль - Жалпы техникалық пәндер (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану), 10 

кредит 

БП ТК Him 2209 Химия 3 5/5 

БП ТК TKF 2210 Термодинамика және қабат физикасы  3 5/5 

8.2 Модуль - Жалпы инженерлік пәндер ( 2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау), 10 кредит 

БП ТК ZhH 2209 Жалпы химия 3 5/5 

БП ТК TTSF 2210 Техникалық термодинамика және сұйықтық физикасы 3 5/5 

9.1 Модуль  – МГ өңдеудің физика-химиялық негізі (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және 

пайдалану), 10 кредит 

БП ТК MGHKFK 2211 МГ химиялық құрамы мен физикалық қасиеті  4 5/5 

БП ТК MGONA 2212 Мұнай және газды өңдеудің негізгі әдісі 4 5/5 

9.2 Модуль  – Бұрғылау процесстерінің негіздері ( 2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау), 10 кредит 

БП ТК TZhB 2211 Тау жыныстарының бұзылуы 4 5/5 

БП ТК BMM 2212 Бұрғылау машиналары мен механизмдер 4 5/5 
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10.1 Модуль –  МГ ұңғыларын құру негіздері (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану), 

15 кредит 

КП ЖК MGUBT 2302 МГ ұңғыларын бұрғылау технологиясы  4 5/5 

БП ТК MGKOBP 2211 МГ кен орындарын бұрғылау процесі  4 5/5 

БП ТК Mat 3212 Материалтану  5 5/5 

10.2 Модуль – МГ ұңғыларын жобалау негіздері (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау), 15 кредит 

КП ЖК MGUBTT 2302 МГ ұңғыларын бұрғылау технологиясы 4 5/5 

БП ТК UZh 2211 Ұңғыманы жобалау 4 5/5 

БП ТК MMK 3212 Материалдың механикалық қасиеттері 5 5/5 

11.1 Модуль – МГ кен орындарын игерудің ғылыми негіздері (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру 

және пайдалану), 10 кредит 

БП ТК GZZhN 2215 Ғылыми зерттеу жұмыстарының негіздері  4 5/5 

БП ЖK KGMGM 3214 
Кәсіпшілік геофизикасы мәліметтерін геоинженерлік 

модельдеу 
5 5/5 

11.2 Модуль – МГ кен орындарын геофизикалық зерттеу негіздері (2-Мұнай және газ ұңғыларын 

бұрғылау), 10 кредит 

БП ТК Pat 2215 Патенттілеу 4 5/5 

БП ЖK KGMGM 3214 
Кәсіпшілік геофизикасы мәліметтерін геоинженерлік 

модельдеу 
5 5/5 

 

6.1 Модуль  –МГ кен орындарын пайдаланудың геологиялық негіздері (1-Мұнай және газ кенорындарын 

игеру және пайдалану) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е)  

Пәннің атауы: Мұнайгаз кәсіпшілігі  геологиясы 

Бағдарлама авторы: Котик Е.П..- аға оқытушы, Космбаева Г.Т.- аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау әдістерінің  

теориялық негізін, өнімді қабаттың геологиялық құрылымы, қабат флюидтерінің құрамы мен қасиеттері, жер 

қойнауында тау жыныстарының фильтрациялы – сыйымдылық қасиеттерін және көмірсутектер қорын анықтау,  

жер қойнауынан мұнай мен газды толық өндірудің замануи әдістерін үйрету  курстың негізгі мақсаты.  

Пәннің қысқаша мазмұны: мұнай, газ және газконденсатты кен орындарының геологиялық құрылымын, 
флюидтер мен өнімді қабаттардың құрамы мен қасиеттерін зерттеу әдістері, кеніштердің статикалық және 

динамикалық геологиялық үлгілерін құру принциптері, технологиялық процестердің тиімділігін арттыруға және 

ұтымды игеруге бағытталған іс-шараларды геологиялық қамтамасыз ету негіздері, Мұнай және газ кен 

орындарын игеру және пайдалану кезінде геологиялық-кәсіпшілік құжаттамаға қойылатын негізгі талаптар, 

Мұнай және газ кен орындарын игеру кезінде қоршаған ортаны және жер қойнауын қорғау бойынша экологиялық 

талаптар. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Мұнайгаз ісі негіздері. 

Постреквизиттері: МГжәне ГК кенорындарын игеру және пайдалану, Газ және газконденсатты кен орындарын 

игеру  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылым мен техниканың қазіргі жетістіктері, мұнай-газ кәсіпшілігі геология 

саласындағы отандық және шетелдік озық тәжірибе туралы түсінікке ие болу. В) білу және пайдалана білу: Жер 

қойнауының геологиялық құрылымын және пайдалану объектілерінің өзара әрекеттесуін көрсететін графикалық 

қосымшалар кешенін құру; литологиялық өзгергіштікке байланысты қабаттардың шекаралары. С) 

коллекторларды бөле отырып, коллекторлық қасиеттердің кондициялық шектерін анықтау; д) мұнай, газ өндіру 

деңгейлерін болжау және объектілердің геологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, көмірсутектерді алу 

коэффициенттерін бағалау принциптері. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Мұнай және газкенорындарын игерудің геологиялық негіздері     

Бағдарлама авторы: Котик Е.П.- аға оқытушы, Космбаева Г.Т.-  аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты болып игеру жүйесін жобалау және мұнайгаз өндіру процесін 

басқару үшін мұнай және газ кеніштерін геологиялық-өндірістік зерттеу әдістерін меңгеру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «геологиялық-физикалық факторларды бағалау, жер қойнауынан көмірсутектерді 

алу шарттары, игеру жүйелерін таңдаудың геологиялық-кәсіпшілік негіздемесі, қорларды өндіру және оларды 

басқару процестерін бақылау жөніндегі шаралар, Мұнай және газ кен орындарын игеру жүйесін таңдауды талдау. 

Пререквизиттері: Химия, Математика, Физика  

Постреквизиттері: Қайраң кен орындарын игеру, Теңіз кен орындарын пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Игеру жүйесі туралы, ұңғыларды орналастыру үлгісін қабылдауда 

геологиялық-физикалық факторларды қолдануды, В) қорды есептеу және ұңғылар мен қабаттың өнімділігін 

бағалауды меңгереді. 
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6.2 Модуль  –МГ кен орындарын игерудің теориялық негіздері (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жалпы және мұнай геологиясы 

Бағдарлама авторы: Котик Е.П. аға оқытушы, Космбаева Г.Т.- аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты жер қойнауында және жер үстінде болатын жалпы геологиялық  

процестердің қоршаған ортаға әсерін,  болу жағдайларын анықтау және мұнайгаз кеніштерін іздеу-барлау 

жұмыстарын жүргізу тәртіптерімен танысу.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай және газ кен орындарын іздеу және барлау әдістерінің теориялық негіздері, 

өнімді қабаттың геологиялық құрылысы, қабаттық флюидтердің құрамы мен қасиеттері, кен жыныстары мен жер 

қойнауындағы көмірсутек қорларының сүзу – сыйымдылық қасиеттерін анықтау, жер қойнауынан мұнай мен 

газды толық өндірудің қазіргі заманғы әдістері. 

Пререквизиттері: Химия, Математика, Физика  

Постреквизиттері: Қайраң кен орындарын игеру, Теңіз кен орындарын пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жалпы геологиялық процестер және мұнайгаз кеніштерін зерттеу әдістері 
туралы В) түсінігі болуы тиіс. Тау жыныстарының үлгісін анықтау, физикалық-химиялық қасиеттерін анықтау, 

мұнай ұңғыларын пайдалану әдістерін. 

 

7.1 Модуль -Қоғамдық -экономикалық (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: кәсіпкерлікті ұйымдастыру саласында студенттерді теориялық және тәжірибелік 

біліммен қамтамасыз ету, студентте Қазақстандағы кәсіпкерлік іс-әрекеттің басым бағыттары бойынша білім 

кешенін қалыптастыру және бизнес-жоспар жасауда кәсіпкерлік іс-әрекетті дұрыс жүргізуде тәжірибе 

жинақтауға көмектесу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік қызмет негіздері» пәнінің бағдарламасында кәсіпкерлік ісәрекеттің 

теориялық аспектілері, ұйымдық формалары, қаржылық қамтамасыз ету көздері, бизнес-жоспарлау ережелері 

мен қағидалары, компания бизнесжоспарын жасау әдістері, кәсіпкерлік және бизнес анықтамалары, кәсіпкерлік 

түрлері және ұйымдастырушылық экономикалық формалары, кәсіпкерлік қызметтің рыноктық конъюктурасы, 

кәсіпкерлік қызметтердің экономикалық және әлеуметтік мақсаттары қарастырылған. 
Пререквизиттері: Экономикалық теория, Жоғары математика 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «кәсіпкер», «кәсіпкерлік», «кәсіпкерлік қызмет» түсініктерін экономикалық 

мазмұны және негізі, кәсіпкерлік қызметтің принциптері мен шарттары, кәсіпкерлік қызметтің түрлері, бизенсті 

әлеуметтік қамтамыз ету жөнінде түсініктері болуға тиіс; В) Кәсіпкерлік қызметтің белгілі бір түріннің негізгі 

процесстерін ажырата білуі, бизнес-жоспарларды, коммерциялық және басқа да келісім шарттарды құрастыра 

білуі, кәсіпкерлік қызметтің табыстылығына салысыра білуі қажет; С) Кәсіпкерлік қызметті жоспарлау үшін 

қажетті дағдылар және білімдерді игере отырып бизнес жоспарлары құрасыруы және кәсіпкерлік қызметті 

реттеудің заңдық базасын білуі, оны тиісті жерде қолдана білуі шарт; D) ҚР кәсіпкерлік іс-әрекет жағдайы туралы 

біліктілікті практика жүзінде пайдалана отырып, өз бизнес-жоспарларын құру дағдыларын ие болады. 

 

7.2 Модуль - Құқықтық -саяси (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер 
мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере 

отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге 

де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқықтың пайда болуы. Мемлекеттің түсінігі және мәні. 

Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттің механизмі және мемлекеттің функциясы. Құқықтық мемлекет 

және азаматтық қоғам. Құқықтың түсінігі, мәні, қағидалары және функциялары. Құқықтың қайнар-көздері 

(нысаны), құқықтың нормасы, құқықтық қатынастар. Құқық шығармашылық және құқықты жүзеге асару. Құқық 

бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық. Құқықтың түсінігі. Құқық ұғымының мәні. Құқық 

функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтың қайнар көздері. Құқық нормасы. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория, Жоғары математика 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 
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Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсінуВ) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

 

8.1 Модуль - Жалпы техникалық пәндер (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К., доцент Байманова А.Е. 
Курсты оқытудың мақсаты: химия теориялық негізін және түсініктерін ұғынып, оларды жалпы химияның 

материалдарына пайдалана білу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Химияның теориялық негіздері мен периодтық жүйедегі негізгі және қосымша 

топтардағы элементтер мен олардың қосылыстарының қасиеттері. Бүгінгі химияның даму жолдары мен 

химиялық технологияның мәні. Химияның негізгі стехиометриялық заңдары, периодтық заң және атом 

құрылысы. Химиялық реакция жүруінің кинетикалық және термодинамикалық заңдары. Ерітінділер теориясы.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика. 

Постреквизиттері: Бұрғылау ертінділері және оларды дайындау технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) іргелі ғалымдар қатарына енгізілетін химия ғылымы туралы; химиялық 

ұғымдар мен негізгі химиялық заңдар туралы; теориялық химия мен элементтер химиясының өмірдегі қолдану 

шеңбері туралы; В) химияның негізгі стехиометриялық заңдарын,зат мөлшерін, химиялық теңдеу бойынша 

өнімнің шығымын есептеу кезінде теориялық білімді пайдалана; периодтық заңды қолдана отырып, периодтық 

кесте құрылымдарын; элементтің электрондық конфигурациясын; химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі 

теория дамуының негізгі ережелерін; С) заттың молекулалық массасын есептеуге; зат мөлшерін және химиялық 

теңдеу бойынша өнімнің шығымын есептеуге; D) валенттік байланыс әдісі мен молекулалық орбитальдар 

байланыс әдісін пайдалана білуге; Е) тотығу–тотықсыздану реакцияларын тенестіре білуге, кешенді 

қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Термодинамика және қабат физикасы 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У-т.ғ.к., доцент.,  Кайненова Т.С - аға оқытушы,  техника және технология 

магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеу, технологиялық процестерді 

интенсивтендіру арқылы технологиялық  машиналар мен қондырғылардағы тасымалдауда қолданылатын 

жылуды пайдалану, беру, түрлендіру және алу әдістерін игеру, екіншілік энергоресурстарды табу және 

пайдалану, қоршаған ортаны отынның жану өнімдерімен ластанудан  қорғауды қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: жылу энергиясын алу мен  айналдыру, технологиялық процесс пен жаңа  

жылутехникалық қондырғыларда жылуды пайдалану әдістері; жылуэнергетикалық қондырғылардағы отынның 

жану өнімдерінен қоршаған ортаны қорғаудың жаңа әдістері; реалды газ бен будың термодинамикалық 

қасиеттері; жылулық және технологиялық процестерді рациональды, қауіпсіз қолдануға негізгі сұраныстар; 

жылулық аппараттардың экологиялық, жылулық қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Математика 1, Физика, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Қайраң кен орындарын игеру, МГ және газ кенорындарын игеру және пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: теңдеу мен анықтамалық мәліметтерді жұмысшы дене мен 
жылутасымалдағыштың термодинамикалық қасиеттерін, процестің термодинамикалық күйін және ЖЭҚ жылу 

үнемдеу көрсеткіштерін  анықтағанда пайдалану; В) білуге және қолдануға: жылуэнергетикалық 

қондырғылардың негізгі процестері  мен циклдерін p,v-, T,s- және h,s-  диаграммаларында өрнектеуге;жылулық 

машина мен аппарттардың жылулық күйін сипаттайтын негізгі параметрлерді зертханалық әдіспен анықтауды 

 

8.2 Модуль - Жалпы инженерлік пәндер ( 2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жалпы химия 

Бағдарлама авторы - х.ғ.к., аға оқытушы Апендина А.К., доцент Байманова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Химия теориялық негізін және түсініктерін ұғынып, оларды жалпы химияның 

материалдарына пайдалана білу.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Химияның негізгі түсініктері. Зат құрылысы туралы түсінік. Атом құрылысы. 

Д.И.Менделеевтің периодты жүйесі. Ковалентті байланыс. Иондық байланыс.  Химиялық термодинамика 

элементтері. Химиялық реакция жылдамдығы. Химиялық тепе-теңдік. Ерітінділер. Электорлиттер ерітінділері. 

Тотығу-тотқсыздану реакциялары. Элементтер химиясы. Химияның негізгі стехиометриялық заңдары.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика. 

Постреквизиттері: Бұрғылау ертінділері және оларды дайындау технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) іргелі ғалымдар қатарына енгізілетін химия ғылымы туралы; химиялық 

ұғымдар мен негізгі химиялық заңдар туралы; теориялық химия мен элементтер химиясының өмірдегі қолдану 

шеңбері туралы; В) химияның негізгі стехиометриялық заңдарын,зат мөлшерін, химиялық теңдеу бойынша 

өнімнің шығымын есептеу кезінде теориялық білімді пайдалана; периодтық заңды қолдана отырып, периодтық 

кесте құрылымдарын; элементтің электрондық конфигурациясын; химиялық байланыстар табиғаты жөніндегі 

теория дамуының негізгі ережелерін; С) заттың молекулалық массасын есептеуге; зат мөлшерін және химиялық 

теңдеу бойынша өнімнің шығымын есептеуге; D) валенттік байланыс әдісі мен молекулалық орбитальдар 

байланыс әдісін пайдалана білуге; Е).тотығу–тотықсыздану реакцияларын тенестіре білуге, кешенді 

қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 
Пәннің атауы: Техникалық термодинамика және сұйықтық физикасы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді гидравлика, гидростатика, газды динамика мен жер асты 

гидравликасының негізгі түсыныктермен, заңдарымен, теңдеулерімен таныстыру және гидрвликалық есептеулер 

өткізудің практикалық дағдысына үйрету. Қарастырылатын процестердің бәрінде зерттеу нысаны – сұйық пен 

газ. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сұйықтықтың, газ балансының және сұйықтық пен газдың қозғалысының жалпы 

заңдары, сондай-ақ әр түрлі нақты техникалық есептерді қою кезінде осы заңдарды қолдану тәсілдері, сұйықтар 

мен газ механикасының заңдары мен әдістері, жалпы заңдар, оларды шешу теңдеулері мен тәсілдері зерделенді. 

Пререквизиттері: Математика 1, Физика, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Қайраң кен орындарын игеру, МГ және газ кенорындарын игеру және пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білуі керек:  гидравликаның негізгі заңдарын; гидро- және 

пневможабдықтардың негізгі түрлерін, гидропневможетектерді; пневматикалық және гидравликалық жүйе 

есептерінің жобалау негіздерін білу қажет; В) берілген техникалық талаптар мен орындауші механизмдерді 

дәлелдеуге энергия көзін талғауды; берілген циклдер мен гидравликалық, пневматикалық сүлбелерді жасауды; 

С) тұтас жүйемен гидролтүзгілердің статистикалық және динамикалық сипаттамалардың зерттеуді; 

гидравликалық және пневматикалық сүлбелерді еркін оқу. D) Пәнді оқып игеру нәтижесінде студенттер 

инженерлік есептерді шығару тәсілдерін біліп сонымен қатар қазіргі жаңа ғылыми және техникалық әдебиетті 
оқып арнайы кәсіби пәндерді игеру жоғары дәрежеде болуы керек. 

 

9.1 Модуль  – МГ өңдеудің физика-химиялық негізі (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және 

пайдалану) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: МГ химиялық құрамы мен физикалық қасиеті 

Бағдарлама авторы: Орынбасар Р.О – х.ғ.к., аға оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газдың химиялық құрамы  мен физикалық қасиеті пәнінің міндеті 

мұнай мен газдың жеке қасиеттерін байланыстыратын заңдылықтарды ашу болып табылады. Пәннің мақсаты 

мұнай химиясын дамыту перспективасын, мұнайды зерттеудің қазіргі заманғы әдістемесін толық қарастыратын 

мамандарды дайындау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайдың шығу тегі. Мұнайдың физика-химиялық қасиеттері. Тығыздық. 

Сипаттаушы фактор. Молекулалық массасы. Мұнай, газ және мұнай өнімдерінің құрамын физика- химиялық 

әдістермен зерттеу. Мұнай және мұнайөнімдерінің физикалық – химиялық қасиеттерін анықтау.Тұтқырлық және 

тұтқыр-температуралық қасиеттері. Мұнайдың оптикалық қасиеттері. Мұнайдың электрлік қасиеттері. 

Критикалық (шектелген) қасиеттері және келтірілген параметрлері. Мұнайдың жылулық қасиеттері. Мұнайдың 
элементтік құрамы. Мұнайдың топтық құрамы. Парафинді көмірсутектер. Нафтенді көмірсутектер. Ароматты 

көмірсутектер. Детонациялық тұрақтылығы. Мұнайдың гетероатомды қосылыстары. Оттегілі қосылыстар. 

Құрамында күкірті бар қосылыстар. Құрамында азоты бар қосылыстар. 

Пререквизиттері: Мұнай – газ ісі негіздері, Мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздері 

Постреквизиттері: Мұнай газ жабдықтарын тоттанудан қорғау, Мұнай-газ саласында еңбекті қорғау, 

техникалық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: Мұнай және газдың геологиясының мұнай өндірудегі басты 

көрсеткіштері болып келетіндігін түсіндіру; В) мұнай, газ және көмірдің халық шаруашылығының әр түрлі 

салаларында қолданылуын үйрету; С) көмірсутектік материалдардың қасиеттері мен құрылысындағы негізгі 

ерекшеліктерін оқып білу; болашақ мамандарда ғылыми-техникалық көзқарасты қалыптастыру; мұнай, газ 

құрамындағы жекелеген көмірсутектерді бөліп алып, зерттеу әдістерін үйрету; D) білуге және қолдануға: 

органикалық қосылыстардың классификациясы мен номенклатурасы; санның сапаға көшуі негізінде 

http://dereksiz.org/tehnologiya-glubokoj-ochistki-neftesoderjashih-stochnih-vod-ob.html
http://dereksiz.org/abaj-shkiligi-turali-jalpi-tsinikteme-arafandi-alasi-m-jmabaev.html
http://dereksiz.org/edistemelik-nsaulardi-tituldi-parafi-v7.html
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диалектикалық принципін көрсететін мұнай, газ және олардың өнімдеріндегі негізгі ерекшеліктер; мұнай, газ 

құрылысы мен құрылымындағы агрегаттық, фазалық және физикалық күйлерінің қазіргі кездегі түсініктері; Е) 

дағдылануға: газдардың физика-химиялық қасиеттеріне есептер шығару; мұнай газ ісінде қолданылатын 

есептеулер негізі; пайдалы жанғыш қазбалардың қасиеттері мен құрамын оқытып, олардан өнім алу.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Мұнай және газды өңдеудің негізгі әдісі 

Бағдарлама авторы: Орынбасар Р.О – х.ғ.к., аға оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді қазіргі заманауи химиялық өндірістер дамуын қамтамасыз ететін 

және қазіргі заманғы инженер-технологтарды дайындайтын бастапқы деңгейде химиялық - технология 

процестерінің негізгі типтерімен таныстыру. Сонымен бірге даму перспективаларымен таныстыру, мұнай мен 

газды өңдеу саласындағы білімдер кешенін қалыптастыру және кеңейту; мұнай мен газды тауарлы өнімдер алу 

үшін шикізат ретінде бағалауға мүмкіншілік беретін икемділіктер мен тәжірибелік дағдылар қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Көмірсутекті шикізаттарды өңдеу технологиясы. Мұнай және газды өңдеуге 

дайындау процесінің технологиясы. Мұнай мен газды айдаудың теориялық негіздері. Мұнай және газды 

біріншілік өңдеу процестерінің аппаратуралық рәсімдеуі. Сусыздандыру мен тұзсыздандыруды орнату  

құрылғылары, олардың түрлері және негізгі технологиялық көрсеткіштері. Ректификациялық колонна және 
қолданылатын қалқалар түрі. Вакуум-құраушы құрылғылар. Мұнайды алғашқы өңдеуден алынған отынның 

классификациясы жіне тауарлық мінездемесі. Тауарлық мұнай өнімдерін алу. Мұнай және мұнай өнімдерін 

термиялық өңдеу. Мұнай және мұнай өнімдерін термокаталитикалық өңдеу 

Пререквизиттері: Мұнай – газ ісі негіздері, Термодинамика және қабат физикасы 

Постреквизиттері: Мұнай газ жабдықтарын тоттанудан қорғау, Ұңғыманы аяқтау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) білу керек: - мұнай мен газдарды өңдеудің физика-химиялық 

заңдылықтарын; - мұнайгазхимия аймағындағы зерттеулер мен эксперименттер нәтижелерін; - мұнай мен 

газдарды дайындау және өңдеу аймағындағы ғылым мен заманауи есептеу техникасының ең жаңа жетістіктерін; 

- мұнайгаз шикізатынан небары маңызды өнімдерді алудың заманауи әдістерін; В) орындай білулері керек: - 

мұнай мен көмірсутекті газдарды өңдеудің физика-химиялық негіздерін өндірістік қызметте қолдануды; - мұнай 

мен газдарды дайындау және өңдеу аймағындағы ғылым мен заманауи есептеу техникасының ең жаңа 

жетістіктерін қолдануды; - белгілі физика-химиялық және эксплуатациялық қасиеттерге ие өнімдерді алуды; D) 

игерулері керек: - нақты технологиялық міндеттерді шешу дағдыларын; - табиғи көмірсутекті шикізатты 

өңдеудің нақты химиялық процестерін зерттеу кезінде тәжірибелік есептеулер орындау дағдыларын. 

 

9.2 Модуль  –Бұрғылау процесстерінің негіздері ( 2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Тау жыныстарының бұзылуы 

Бағдарлама авторы: Котик Е.П. -аға оқытушы, Космбаева Г.Т-аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге мұнай саласында ұңғыны бұрғылауда тау жыныстарын бұзу 

әдістерін, тау жыныстарының құрамы мен қасиеттерінің ерекшеліктеріне байланысты бұзу құралдарын, 

аспатарын таңдау және қолдану, тереңдеген сайын тау қысымының әсерін ескеруді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұңғыны бұрғылауда көлемдік және беттік сипаттамасымен ерекшеленетін, кеңінен 

қолдау тапқан бұрғылаудың механикалық әдісі. Бұзу – күрделі физикалық немесе физико- химиялық процесс. 

Даму сипаттамасы салмақ көрсеткіші мен жылдамдығына,нысанның кернеулік жағдайына,беріктілік және 

құрылымдылық қасиеттеріне байланысты.Бұзу процесі микро- және макроскопиялық деңгейде өтеді. 

Микроскопиялық бұзу ( бұзу аймағының өлшемі1 мм дейін) бұзу элементі мен жыныстың байланыс шегінде, 

криссталда түйіршіктер байланысының бұзылу немесе химиялық байланысының бұзылуы нәтижесінде орын 

алады. 

Макроскопиялық бұзу (бұзу аймағының өлшемі 1 см және жоғары) массив тұтастығының белгілі көлемде 

бұзылуымен,  бір немесе бірнеше жырықтардың дамуымен ерекшеленеді. Барлық жағдайда бұзылу процесі 

микроскопиялық деңгейде басталады, белгілі жағдайда макроскопиялық масштабқа ауысады. 

Пререквизиттері: Мұнай – газ ісі негіздері, Мұнай және газ кен орындарын игерудің геологиялық негіздері 
Постреквизиттері: Мұнай газ жабдықтарын тоттанудан қорғау, Мұнай-газ саласында еңбекті қорғау, 

техникалық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Түсінігі болуға: тау жыныстарының физико – механикалық қасиеттері; тау 

жынысының абразивтілігі; бұрғылау аспаптары; тау жыныстарына әсер ету және қолдану ерекшеліктеріне 

байланысты  қашаулар классификациясы; түп аймағына жуу сұйықтығының қозғалу сипаттамасы мен сұлбасы, 

шарошкалы қашаулар желінуі; үлгітас алу құрылғылары  және бұрғылау басы; арнайы аспаптар; білім мен 

техниканың замануи жетістіктері; бұрғылау техникасы мен әдісінде отандық және шетелдің алдыңғы қатарлы 

тәжірибелері; бұрғылаудағы технологиялық процестердің тиімділігін арттырудың рационалды іс шаралары; 

мұнай, газ және айдау ұңғыларын қазуда жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық 

талаптары. В) Білуге және қолдануға: тау жыныстарын бұзудың максималды тиімділік шарты; бір әдістеме 

бойынша әртүрлі әдіспен, энергияны сақтау  заңын негізге алып, жыныстарды бұзудың оптималды режимін 

есептеу; бұрғылау жабдықтарын таңдау. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бұрғылау машиналары мен механизмдер 

Бағдарлама авторы: Котик Е.П. -аға оқытушы, Космбаева Г.Т-аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау» бағытының студенттеріне қазіргі кезде 

қолданылатын бұрғылау машиналары мен механизмдеріне қойылатын талаптарды, жабдықтардың міндеттерін, 

параметрлерін, құрылысын, жұмыс процестерін білу, бұрғылау жабдықтарын пайдалану кезіндегі техника 

қауіпсіздігі жағдайлары туралы түсіндіру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұрғылау мұнаралары және ғимараттары. Таль жүйесі. Бұрғылау лебедкалары. 

Роторлар. Вертлюг және шлангалар. Белгілі бұрғылау жағдайы үшін бұрғылау қондырғысын таңдау. Бұрғылау 

қондырғылар блоктарының және жабдықтарының орналасу сызбасын құру. Бұрғылау шығырының жүк 

көтергіштігін және бағаналарды көтеру ретін есептеу. Бұрғылау сорабының бөлшектерін беріктікке есептеу.  

Бұрғылау сораптары.  Түп қозғалтқыштары.  Ұңғыларды бұрғылау үшін таль арқанының жұмыс уақытын және 

мөлшерін анықтау. 

Пререквизиттері: Мұнай – газ ісі негіздері, Термодинамика және қабат физикасы 

Постреквизиттері: Мұнай газ жабдықтарын тоттанудан қорғау, Ұңғыманы аяқтау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Түсінігі болуға: тау жыныстарының физико – механикалық қасиеттері; тау 

жынысының абразивтілігі; бұрғылау аспаптары; тау жыныстарына әсер ету және қолдану ерекшеліктеріне 

байланысты  қашаулар классификациясы; түп аймағына жуу сұйықтығының қозғалу сипаттамасы мен сұлбасы, 

шарошкалы қашаулар желінуі; үлгітас алу құрылғылары  және бұрғылау басы; арнайы аспаптар; білім мен 

техниканың замануи жетістіктері; бұрғылау техникасы мен әдісінде отандық және шетелдің алдыңғы қатарлы 

тәжірибелері; бұрғылаудағы технологиялық процестердің тиімділігін арттырудың рационалды іс шаралары; 

мұнай, газ және айдау ұңғыларын қазуда жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғаудың экологиялық 

талаптары. В) Білуге және қолдануға: тау жыныстарын бұзудың максималды тиімділік шарты; бір әдістеме 

бойынша әртүрлі әдіспен, энергияны сақтау  заңын негізге алып, жыныстарды бұзудың оптималды режимін 

есептеу; бұрғылау жабдықтарын таңдау. 

 

10.1 Модуль –  МГ ұңғыларын құру негіздері (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: МГ ұңғыларын бұрғылау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Котик Е. П. аға оқытушы., Султанова Д. Д. техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің Мұнай және газ ұңғымаларын салу кезіндегі негізгі технологиялық 
процестермен, осы процестердің анықтаушы параметрлері мен олардың тиімділік көрсеткіштері арасындағы 

тәуелділіктермен, қолданылатын техникалық құралдармен, олардың жұмыс жағдайларымен, жұмыстарды 

ұйымдастырумен және оларды басқарумен, процестерді, операцияларды, жұмыстарды жобалау әдістерімен және 

олардың нәтижелерін талдаумен байланысты тәртіптік құзыреттілікті меңгеруге бағытталған білім алуы.; 

білімнің осы және аралас салаларында практикалық қызметте өз бетінше білім мен білікті пайдалану қабілетін 

қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Ұңғымаларды бұрғылау технологиясының негіздері. Ұңғымаларды салу кезінде 

қолданылатын негізгі жабдық. Қазіргі шетелдік және отандық бұрғылау қондырғылары, бұрғылау 

колонналарының құрамдас бөліктері. Бұрғылау қашауларының түрлері және оларды қолдану шарттары, 

бұрғылау және шегендеу бағаналарына әсер ететін қысым.  Ұңғыманы бақылау принциптері. Бұрғылау 

ерітіндісінің негізгі функциялары мен қасиеттері. Тік және бағытталған бұрғылауды қолдану саласы. Жұмыс 

өндірісінің технологиясы. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде қолданылатын шығарындыға қарсы жабдық. 

Шегендеу бағаналарының түрлері және тағайындалуы. Ұңғыманы цементтеу процесі.  

Пререквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Ұңғыманы жобалау, Бұрғылау процессін автоматтандыру жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бұрғылау режимдерінің параметрлерін білу. В) өнімді горизонттарды 

ашудың және бұрғылау жұмыстарын жобалаудың әдістемелік тәсілдерін меңгеру. С) ұңғыма құрылысы 
барысында апаттық жағдайлар мен асқынулардың алдын алу және жою үшін білім мен қазіргі заманғы әдістерді 

қолдану. Д) Ұңғымаларды бұрғылау саласында инженерлік білімді қолдану. Е) стандартты емес жағдайларды 

талдау және мұнай және газ кен орындарын игеру кезінде оңтайлы шешімдерді тез таңдау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: МГ кен орындарын бұрғылау процесі 

Бағдарлама авторы: Котик Е. П. аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ ұңғымаларының құрылысы кезіндегі апаттардың алдын алу және 

жоюға байланысты негізгі технологиялық процестер саласында студенттердің білім алуына бағытталған 

тәртіптік құзыреттілікті игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Мұнай және газ кен орындары үшін ұңғыма конструкциясының принципті сұлбасы. 

Ұңғыманың негізгі элементтері. Бурильная колоннасы. Тағайындалуы мен конструкциясы. Бұрғылау кезінде тау 
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жыныстарының бұзылу процесіне әсер ететін негізгі физикалық-механикалық қасиеттері. Қалақты, шарошкалы, 

алмас қашауы. Ұңғымаларды және бұрғылау қондырғысын бұрғылаудың негізгі элементтері. Бұрғылау тәсілдері, 

бұрғылау және цементтеу ұңғымалық және жер үсті жабдықтары. Қашау жұмысының тиімділігін техникалық 

және экономикалық бағалау. Жуу ерітінділерінің негізгі элементтері және Ұңғымаларды жуу технологиясы. 

Цементтеу агрегаттары, АКЦ, цементтеуді бағалау.  

Пререквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Ұңғыманы жобалау, Бұрғылау процессін автоматтандыру жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) асқынулардың алдын алу және жою әдістерін білу;В) авариялар мен 

асқынуларды ауырлық дәрежесі бойынша жіктеуге; С) асқынулар мен аварияларды жою әдістері мен 

жоспарларын іске асырудың практикалық дағдыларын; жұмыс жоспарларын әзірлеу дағдыларын меңгеруге 

міндетті. Д) мұнай-газ өндірісіндегі технологиялық процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі 

шараларды анықтау және тәуекелдерді бағалау. Е) қажетті инженерлік есептерді жүргізе отырып, авариялар мен 

асқынуларды жоюдың тиімді, тиімді әдістерін әзірлеу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалтану 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. 
Курсты оқыту мақсаты: Құрамалы материалдардың классификациясын, олардың МЕМСТ-қа сәйкестендіру 

олардың маркасын, қасиеттердің озгеру тәсілдерін, сондай-ақ қазіргі рационалды технологиялық тәсілдер, 

дайындаудың түзілу түрін, және машина бөлшектерін, қысыммен өңдеу, дәнекерлеу, ұнтақ металлургия т.б. с.с. 

меңгеру қажет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металдар құрылымы және қасиеті, қорытпалар теориясы, көміртекті болаттар, 

шойындар, болатты термиялық және химиялық - термиялық өңдеу, легірленген болаттар, ұнтақ материалдар, 

қатты қорытпалар, түсті металдар қорытпалары, метал емес конструкциялық материалдар, металды қысыммен 

өңдеу.  

Пререквизиттері: Математика 1, Физика, Химия 

Постреквизиттері: Мұнай кәсіпшілігіндегі машиналар мен механизмдер, Ұңғыманы жөндеу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) металдың кристалдық құрылымын, В) бұрғылау және мұнайкәсіпшілік  

жабдықтарын дайындауға арналған болаттардың қолданылуын; меңгеру керек: С) металдардың құрылысын 

зерттеуді, D) металдардың қаттылығын анықтауды, Е) мұнайкәсіпшілік құбырларының маркаларын беріктілік 

тобына байланысты анықтауды. 

 

10.2 Модуль – МГ ұңғыларын жобалау негіздері (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғыманы жобалау 

Бағдарлама авторы: Котик Е. П. аға оқытушы., Султанова Д. Д. техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ ұңғымаларының құрылысын жобалау саласында студенттердің 

негізгі білімдерін қалыптастыру және дағдылар мен түсініктерді дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: жобалық құжаттама туралы жалпы мәліметтер. Жобалық технологиялық 

құжаттаманың құрамы мен мазмұны. Жобалық құжаттаманың негізгі бөлімдерінің кіріспе және геологиялық 

бөлігі. Жобалау құжаттамасының негізгі бөлімдерінің технологиялық бөлігі. Жобалау құжаттамасының негізгі 

бөлімдерінің техникалық бөлігі. Жобалық құжаттаманың экономикалық бөлімі. Мұнай және газ ұңғымаларының 

құрылысын жобалаудың нормативтік-құқықтық базасы. Мұнай және газ ұңғымаларын салу кезінде жер 

қойнауын қорғау. 

Пререквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Ұңғыманы жобалау, Бұрғылау процессін автоматтандыру жүйесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай және газ ұңғымаларының құрылысын жобалау саласындағы 

басқарушы құжаттардың негізгі ережелерін білу. В)ұңғыма оқпанының профилін жобалау бойынша практикалық 

міндеттерді шеше білу. С) Мұнай және газ ұңғымаларын салуды жобалау кезінде технологиялық есептерді 

орындауға; Д) Мұнай және газ ұңғымаларын салу кезінде жобалық шешімдер мен есеп беру құжаттамасын 
бағалауға; Е) Мұнай және газ ұңғымаларын салуды жобалау жөніндегі нормативтік және басшылық құжаттаманы 

иеленуге міндетті. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалдың механикалық қасиеттері 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мазмұны студенттердің техникалық біліктілігін көтеруге, кәсіптік 

дайындығын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  

дағдыландыру, сонымен бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Курстың негізгі міндеттері өндіріс техникасы мен әр түрлі  құрал жабдықтарды таңдау,есептеу және пайдалану 

негіздері теориясын үйретеді. 
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 Кешенді пән ретінде «Теориялық механика», «Материалдар кедергісі», «Механизмдер мен машиналар 

теориясы» және «Құрылым жасау негіздері мен машина бөлшектері» курстарының негізгі қағидаларын қамтиды.  

Пререквизиттері:Инженерлік графика, Физика, Математика 

Постреквизиттері: Мұнай кәсіпшілігі машиналары мен механизмдер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау, В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру, С) машина жасау типті бұйымдарының модельін құру. Е). есептеу 

алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. Е).кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге 

міндетті 

11.1 Модуль – МГ кен орындарын игерудің ғылыми негіздері (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру 

және пайдалану) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу жұмысының негіздері 
Бағдарлама авторы: Орынбасар Р. О. Х. ғ. к., Әділханов Р. К. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: қамтамасыз ету, қалыптастыру, білім алушылардың теориялық білім қазіргі жай-

күйі мен ғылыми зерттеулерді орындау; түсіну даму бағыттарын саласындағы ғылыми зерттеулерді, олардың 

бейіндік бағыттағы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: негізгі кезеңдерді меңгеру: зерттеудің өзекті тақырыптарын бағалау және таңдау; 

зерттеудің мақсатын қою және әдістерін негіздеу; аналитикалық және эксперименталды зерттеулерді жүргізу; 

алынған нәтижелердің дұрыстығын талдау және бағалау; инженерлік-зерттеу жұмыстарына қызығушылықты 

дамыту. 

Пререквизиттері: Физика, Жалпы және мұнай геологиясы 

Постреквизиттері: Ұңғыма өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау, МГ және ГК кен кен орындарын игеру 

және пайдалану 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) ғылыми зерттеудің әдіснамалық негіздемесін жүзеге асыру, ғылыми 

қызметтің тиімділігін бағалау, білім мен ғылымда желілік технологиялар мен мультимедианы пайдалану. В) өнім 

сапасына және өндіріс шығындарына қойылатын талаптарға байланысты өлшемдер параметрлерін таңдау. С) 

өндіріс қажеттіліктеріне сүйене отырып, зерттеу міндетін тұжырымдау. Д) Өлшем параметрлерін негіздеу. Е) 

көпшілік алдында сөйлеу, аргументация, дискуссия және полемика жүргізу дағдыларын меңгеру. 

 

11.2 Модуль – МГ кен орындарын геофизикалық зерттеу негіздері (2-Мұнай және газ ұңғыларын 

бұрғылау) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Патенттілеу 

Бағдарлама авторы: Котик Е. П. аға оқытушы. Султанова Д. Д. техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: инновациялық қызметтің категорияларын меңгеру; мұнай-газ ісіндегі 

ұйымдардың қызметіне инновациялар ерекшеліктерін және олардың әсерін зерттеу; заңнамалық және басқа да 

актілермен танысу; ғылыми-техникалық (инновациялық) өнімді бағалаудың негізгі әдістемелерін, критерийлерін 

қарастыру; ғылыми-зерттеу және патенттік зерттеулерді жүргізу әдістемелерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инновациялық қызметтің негіздері. Инновациялық процестің түрлері. 

Инновациялық қызмет субъектілері. Инновациялардың жіктелуі. Инновацияның өмірлік циклі. Инновациялық 

менеджменттің ұйымдастырушылық құрылымы. Ғылыми таным мен шығармашылықтың әдіснамалық негіздері. 

Инновацияны қорғау Инновациялық процестерді басқарудың міндеті ретінде. Зияткерлік меншікті құқықтық 

қорғау. Өнертабысқа өтінім материалдарының құрылымы мен құрамы, қажетті құжаттарды ресімдеу әдістемесі. 

Ақпараттық-патенттік зерттеулер. Өнеркәсіптік меншікті халықаралық қорғау. 

Пререквизиттері: Физика, Жалпы және мұнай геологиясы 
Постреквизиттері: Ұңғыма өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау, МГ және ГК кен кен орындарын игеру 

және пайдалану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инновациялық қызметтің ерекшелігі туралы жүйелі түсінікті қамтамасыз 

ету; В) Негізгі заңнамалық және нормативтік актілерді зерделеу; С) ғылым мен техниканың кез келген бағыты 

бойынша ғылыми-техникалық және патенттік әдебиеттерді іздеу; Д) ғылыми-техникалық және патенттік 

құжаттар туралы есеп жасау; Е) зияткерлік өнеркәсіптік меншіктің жаңа объектілеріне өтінім материалдарын 

ресімдеу 
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6В07202 – МҰНАЙ ГАЗ – ІСІ 

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 

С
ем

ес
т
р

 

К
р

ед
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
С

T
S

 

5.1 Модуль - Арнаулы пәндер, 14 кредит  

БП ТК MGHKFK 1209 МГ химиялық құрамы мен физикалық қасиеті 2 4 

КП ТК MGZhTK 1304 МГ жабдықтарын тоттанудан қорғау 2 5 

КП ЖК MKMM 2305 Мұнайкәсіпшілік машиналар мен механизмдер  3 5 

5.2 Модуль - Кәсіпшілік-техникалық, 14 кредит  

БП ТК TZhB 1209 Тау жыныстарының бұзылуы 2 4 

КП ТК BZhTK1304 Бұрынғы жабдықтарын тоттанудан қорғау 2 5 

КП ЖК MKMM 2305 Мұнайкәсіпшілік машиналар мен механизмдер  3 5 

6.1 Модуль - Электротехника және өндірістік процесті автоматтандыру, 11 кредит  

БП ЖК ENBPKE 1210 
Электротехника негіздері және бұрылау процессін электрмен 
қамтамасыз ету 

2 4 

БП ТК MTPA 1211 Метрология және технологиялық процестерді автоматтандыру 2 4 

КП ТК 
MGZhBRD 

2306 
МГ жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 3 3 

6.2 Модуль -  Электротехника және бұрғылау  процесті автоматтандыру, 11 кредит 

БП ЖК ENBPKE 1210 
Электротехника негіздері және бұрылау процессін электрмен 

қамтамасыз ету 
2 4 

БП ТК BPАZh 1211 Бұрғылау процессін автоматтандыру жүйесі 2 4 

КП ТК BOAA 2306 Бақылау өлшеу аспаптары мен автоматика 3 3 

7.1 Модуль - Кәсіпшілік қызмет көрсету, 10 кредит  

КП ЖК UOZhDT 2307 Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау 3 5 

КП ТК Uzh 2308 Ұңғыманы жөндеу 3 5 

7.2 Модуль - Инженерлік - кәсіпшілік,  10 кредит 

КП ЖК UOZhDT 2307 Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау 3 5 

КП ТК 
MGUBZhZh 

2308 
Мұнай-газ ұңғыларын бұрғылауда жөндеу жұмыстары 3 

5 

8.1 Модуль - Игерудің инновациялық әдістері, 8 кредит  

КП ТК MGKOZh 2309 Мұнай газ кен орындарын жобалау 3 4 

КП ТК 
MGSZhTT 
2310 

МГ саласындағы жаңа техникалар мен технологиялар 3 
4 

8.2 Модуль - Ұңғыны пайдаланудағы инновациялық жүйелер, 8 кредит  

КП ТК UA 2309 Ұңғыны аяқтау 3 4 

КП ТК 
MGSZhZhAZh 

2310 

Мұнай-газ саласындағы жобалау жұмыстарын автоматтандыру 

жүйесі 
3 

4 

9.1 Модуль - Теңіз кен орындарын игеру ерекшеліктері, 9 кредит  

БП ТК KKON 2210 Қайран кен орындарының негіздері  3 4 

КП ЖК TKOI 2311 Теңіз кен орындарын игеру 3 5 

9.2 Модуль - Қайран кен орындарын бұрғылау ерекшеліктері, 9 кредит  

БП ТК KKOB 2210 Қайраң кен орнын барлау 3 4 

КП ЖК TKOI 2311 Теңіз кен орындарын игеру 3 5 

10.1 Модуль -  Инженерлік - кәсіпшілік,  10 кредит  

КП ТК KMBAA 2312 Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері 4 5 

БП ТК OUEN 2211 Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 4 5 

10.2 Модуль - Өндірістік - экономикалық, 8 кредит 

КП ТК ТМ 2312 Тампонажды материалдар 4 5 

БП ТК MGUBEN 2211 МГ ұңғыларын бұрғылаудың экономикалық негіздері  4 5 
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5.1 Модуль - Арнаулы пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайкәсіпшілік машиналар мен механизмдер  

Бағдарлама авторы: Балгынова А.М– т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: «Мұнай-газ кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері» пәнінің мақсаты 

сораптарды, компрессорларды, сонымен қатар ұңғыны пайдалану, ұңғы түбіне және қабатқа әсер ететін, ұңғыны 

жөндеу жұмыстарына қажетті жабдықтардың негізгі топтарын оқытуды қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мұнай-газ кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері» пәнінде сораптар, 

компрессорлар,  мұнай-газ ұңғылары жабдықтары, соның ішінде ұңғыларды фонтанды, газлифталы, штангалы 

сораптармен, штангасыз сораптармен пайдалану жабдықтары, ұңғыны жер асты жөндеу жабдықтары және 

ұңғыға техноло-гиялық операцияларды жүргізу жабдықтары қарастырылған.  

Пререквизиттері: Математика, Физика 
Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мұнай және газ өндіруде пайдаланылатын машиналар мен жабдықтардың 

атқаратын қызметі, оларды пайдалану жағдайы, оларға қойылатын негізгі талаптар, әсер ету принципі және 

құрылысы, есептеу теориясы негіздері, конструкциясы және пайдалануы жөнінде. В) мұнайгаз кәсіпшілік 

жабдықтарының және ұңғыны жөндеу жабдықтарының, құрал-саймандарының, механизмдерінің құрылысын, 

жұмыс істеу принципін, схемасын және техникалық-экономикалық көрсеткіштерін; С) Қажетті өндірістік 

жағдайларға байланысты сорапты және басқа да мұнайгаз кәсіпшілігі машиналары мен механизмдерін таңдауды, 

тиімді жұмыс режимін орнатуды, техникалық есептеулер жүргізуді және нақты жағдайға байланысты 

жабдықтарды таңдау үшін негіздей білуді, қондырғының кинематикалық схемасымен жұмыс жасауды. D) 

жұмыстың берілген режимінде берілу шамасын есептеуді, қажетті қысымды, қуатты есептей білуді, сораптың 

мүмкін болатын сору биіктігін және оның жұмыс режимін анықтауды, сұйық тұтқырлығының өзгеруіне 

байланысты сораптың жұмысшы параметрін қайта есептеуді және оның жұмысын бақылау.  

 

6.1 Модуль - Электротехника және өндірістік процесті автоматтандыру 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: МГ жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 
Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У  т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ кәсіпшілігі машиналары мен жабдықтарын техникалық 

диагностикалау саласында студенттердің білім алуы 

 Пәннің қысқаша мазмұны: Техникалық диагностикада қолданылатын сенімділік теориясының негізгі 

ұғымдары, терминдері және ережелері. Техникалық диагностиканың түсінігі, терминдері және анықтамалары. 

Техникалық диагностиканың міндеттері мен құрылымы. Анықтаудың статистикалық әдістері. Бұзылмайтын 

бақылау түрлері мен әдістері. Вибро-акустикалық диагностика. 

Пререквизиттері: Физика, Химия, Бұрғылау процесін автоматтандыру жүйесі 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) машиналар мен жабдықтардың сенімділігінің техникалық диагностикасын 

анықтау. В) техникалық жағдайды тану әдістерін қолдану. С) қалдық ресурсты болжау. Д) қалдық ресурсты 

(қызмет ету мерзімін есептеу әдістерін меңгеру. Е) техникалық диагностикалау кезінде бақылау әдістерін таңдау; 

мемлекеттік, салалық стандарттар мен техникалық басшылық материалдарды пайдалану; МОҢҒЖ техникалық 

жағдайын бағалау. 

 

6.2 Модуль -  Электротехника және бұрғылау  процесті автоматтандыру 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бақылау өлшеу аспаптары мен автоматика 

Бағдарлама авторы: Кайненова Т.С. -  техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге бақылау – өлшеу аспаптары мен автоматиканы және оларды қосу 

тәсілдерін инженерлік таңдау дағдыларын үйрету, аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі туралы 

білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай-газ ісіне жүргізілетін өлшеу түрлері. Электр өлшеу аспаптары. 

Температураны бақылау өлшеу аспаптары. Шығысты қысымның ауыспалы ауытқуы әдісімен өлшеу. Деңгейді 

өлшеу. Қысымды өлшеуге арналған аспаптар. Салмақ және күш өлшеу құралдары. 

Пререквизиттері: Мұнай және газ ұңғымаларын технологиясы, Мұнай газ өндірудің теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр өлшеу аспаптары туралы, шығынды өлшеу туралы температураны 

бақылау аспаптары туралы, салмақ пен күш-жігерді өлшеу құралдары туралы, қысымды өлшеуге арналған 

аспаптар туралы туралы түсінік болу. В) құрылғыны, бақылау – өлшеу аспаптарын кедергі термометрлерін және 

оларға өлшеу аспаптарын пайдалану. ток өткізгіш және оқшаулағыш материалдардың негізгі қасиеттері; С) 

тізбектің әртүрлі буындарындағы кедергілерді өлшеу тәсілдерін ажырату; Д) анағұрлым кең таралған әмбебап 

және арнайы айлабұйымдар мен күрделілігі орташа және бақылау - өлшеу құралының дәлдігін қолдану. Е) 

тұрақты және айнымалы кернеулерді, бөлшектердегі және электр тізбектерінің учаскелеріндегі ток пен 

кедергілердің шамаларын, электр тізбектерінің оқшаулау кедергісінің мегомметрімен өлшеу. кедергіні, 

сыйымдылықты, индуктивтілікті көпір құралдарымен өлшеу. электр схемаларының параметрлерін электрондық 

осциллографпен өлшеу. 

 

7.1 Модуль - Кәсіпшілік қызмет көрсету 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау 

Бағдарлама авторы: Балгынова А.М– т.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға ұңғы өнімін жинау және дайындау бойынша түсінік беру,  
ұңғы өнімін жинау.  дайындау тасымалдау кезінде қолданылатын жабдықтарды қарастыру, өнімді өлшеу, жинау, 

тасымалдау жүйесі жөнінде мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай, мұнай газын және мұнаймен бірге өндірілетін суды жинау және 

дайындаудың физикалық негізі; ұңғы өнімін жинау және кәсіпшілік тасымалдау;  мұнай, мұнай газын және 

мұнаймен бірге өндірілетін суды  тауарлық сапаға дейін дайындау.  

Пререквизиттері: Жалпы геология негіздері, Мұнай газ өндірудің теориялық негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: мұнай кен орнында, газ және газконденсатты кен орнында 

мұнай, газ және суды жинау және тасымалдау жүйесі жөнінде; В) білуге және қолдануға: мұнай, газ және судың 

физика-химиялық қасиеттері, мұнай,газ және судың шығымын өлшеу және тіркеу, тасымалдау; D) дағдылануға: 

мұнай,газ және суды жинау және дайындау жүйесінің сұлбасын таңдау. Е) Негізгі және қосымша аппараттарды 

таңдау, есептеулер жүргізу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғыманы жөндеу  

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.- аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға мұнайгаз өндірісі кезінде ұңғыны ағымдағы және күрделі 
жөндеу жұмыстары бойынша білім беру. Жөндеу жұмыстарының түрлері: сорапты ауыстыру, түп аймаққа әсер 

ету, жөндеу-оқшаулау жұмыстары, ұңғыны жөндеуден кейін меңгеру. Курстың мақсаты: студенттерді теориялық 

білімдерін практика жүзінде қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұңғыманы ағымдағы жөндеу. Ұңғыманы күрделі жөндеу. Ұңғыманы жөндеудің 

технологиялық жабдықтары. Ұңғыманы жөндеудің технологиялық жабдықтары, құрылғылары мен құралдары. 

Колтюбинг технологиялары.  

Пререквизиттері: МГжәне ГК кенорындарын игеру және пайдалану 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) ұңғыларды күрделі және ағымды жөндеудің ерекшелігі туралы; В) 

Ұңғыларды жерасты жөндеу жұмыстарын  жүргізуді ұйымдастыру туралы. С) ҰКЖ кезінде жалпы қабылданған 

және арнайы жабдықтар түрлерін; D) ұстау жұмыстарының реттілігін; тізбекте терезе ашу технологиясын; 

ұңғыларды жою себептерін; Е)  технологиялық есептер негізі;  

 

7.2 Модуль - Инженерлік - кәсіпшілік 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ ұңғыларын бұрғылауда жөндеу жұмыстары 
Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.- аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға мұнайгаз өндірісі кезінде ұңғыны ағымдағы және күрделі 

жөндеу жұмыстары бойынша білім беру. Жөндеу жұмыстарының түрлері: сорапты ауыстыру, түп аймаққа әсер 

ету, жөндеу-оқшаулау жұмыстары, ұңғыны жөндеуден кейін меңгеру. Курстың мақсаты: студенттерді теориялық 

білімдерін практика жүзінде қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұңғыманы ағымдағы жөндеу. Ұңғыманы күрделі жөндеу. Ұңғыманы жөндеудің 

технологиялық жабдықтары. Ұңғыманы жөндеудің технологиялық жабдықтары, құрылғылары мен құралдары. 

Колтюбинг технологиялары.  

Пререквизиттері: МГжәне ГК кенорындарын игеру және пайдалану 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) ұңғыларды күрделі және ағымды жөндеудің ерекшелігі туралы; В) 

Ұңғыларды жерасты жөндеу жұмыстарын  жүргізуді ұйымдастыру туралы. С) ҰКЖ кезінде жалпы қабылданған 
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және арнайы жабдықтар түрлерін; D) ұстау жұмыстарының реттілігін; тізбекте терезе ашу технологиясын; 

ұңғыларды жою себептерін; Е)  технологиялық 

 

 

 

8.1 Модуль - Игерудің инновациялық әдістері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай газ кен орындарын жобалау 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У– т.ғ.к., аға оқытушы., Котик Е.П- аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға автоматтандыру сұрақтары бойынша білім беру, 

технологиялық процесстерді автоматтандырылған басқару жүйелері туралы, оларды бұрғылауда, мұнай мен 

газды игеру және өндіру, мұнайды жинау және қайта өндеу жүйелерінде, тасымалдауда қолданылуының негізгі 

түсініктерін беру үшін арналған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша барлық пәндер кешенінде теориялық 

негізі болып табылады, себебі басқару жүйелерінің математикалық бейне-ленуін, автоматты басқару, автоматты 

бақылау және автоматты реттеу жүйелерінің түрлерін, бұрғылаудағы технологиялық процестерді 
автоматтандыру және басқару жүйесі, мұнайды жинау және дайындау жүйелеріндегі технологиялық процестерді 

автоматтан-дыру және басқару жүйесі, мұнай мен газды тасымалдаудағы технологиялық процестерді 

автоматтандыру және басқару жүйесі тұрады.   

Пререквизиттері: Мұнай өндіру технологиясы және техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: технологиялық процесстерді автоматтандыру схемалары 

туралы автоматты реттеу жүйесі (АРЖ) туралы автоматты басқару жүйесі (АБЖ) туралы В) білуге және 

пайдалана алуға: автоматты басқару теориясын техноло-гиялық процесстерді автоматтандыру схемаларын 

басқару жүйелердің математикалық бейнеленуін автоматты реттеу жүйелерінің (АРЖ) мен автоматты басқару 

жүйелерінің (АБЖ) түрлерін. С) дағдылар болуға: алгебралық, дифференциалдық, жоғары математика-ның 

интегральдық теңгеулері мен әдістері негізінде техникалық объектілерін басқару жүйелерін жазу және есептеу. 

D) белгілі бір физикалық шаманың мағынасын берілген дәлдікпен тұрақты ұстап тұру; мәннің белгілі бір, алдын 

ала берілген бағдарлама бойынша өзгеруін; Е) мәннің тиімді (оптимальды) мағынасын немесе небір жалпылаушы 

мәндер кешенің алу (агрегаттын максимальды өнімділігі,   өнімнің минимальды құны, объектінің бір қалпынан 

екінші қалыпқа көшудегі минимальды уақыт) және т.б 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: МГ саласындағы жаңа техникалар мен технологиялар  

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.-аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты-мұнай-газ саласының жаңа технологиялық процестері: 

тағайындалуы, ерекшеліктері, автоматтандыру дәрежесі, сондай-ақ осы үдерістерді жүзеге асыру үшін 

қолданылатын жаңа жабдықтар туралы студенттердің біртұтас түсінігін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикадағы ғылыми қызметтің нәтижелерін пайдалану 

мүмкіншілігінің мол болуы, «инновация» деген экономикалық категорияны өмірге әкелді. Пәнді оқу барысында  

жаңа өнімді қалыптастыру, жаңа технология пайдалану, өндіріс үрдісін ұйымдастырудың жаңа түрлерін 

пайдалану, сатудың жаңа рыноктарыға шығуы, ресурстардың жаңа түрлерін немесе жаңа қайнар көздерін 

пайдалану қарастырылады. 

Пререквизиттері: Математика, Химия, Стандартизация, сертификация және метрология 

Постреквизиттері: Қабаттың мұнайбергіштігін арттыру әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) -инновациялық қызмет пен кәсіпкерлік арасындағы байланыс;  В) -

инновациялық стратегияны әзірлеу мен іске асырудың негізгі кезеңдерінің принциптері мен мазмұны; С) мұнай-

газ кешені саласындағы отандық және шетелдік инновациялық техникалық және технологиялық әзірлемелер 

туралы деректерді талдау және түсіндіру, д) -инновациялық техникалық шешімдер мен технологиялардың 

тиімділігін бағалау әдістері мен инновациялар туралы деректерді жинау, өңдеу, талдау әдістері. Е) -
инновацияның перспективалық бағыттарын анықтау және оларды экономикалық тұрғыдан бағалау 

 

8.2 Модуль - Ұңғыны пайдаланудағы инновациялық жүйелер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғыны  аяқтау 

Бағдарлама авторы: Султанова Д. Д. - магистр 

Курсты оқытудың мақсаты: ұңғыма құрылысын пайдалануға бергенге дейін аяқтаудың технологиялық 

операцияларын зерделеуден тұрады, яғни өнімді қабатты бұрғылаумен ашуды, перспективалы деңгейжиектерді 

байқап көруді, ұңғыманы шегендеу құбырларымен бекітуді, өткізгіш деңгейжиектерді бір-бірінен ажыратуды, 

өнімді қабатты перфорациямен екінші рет ашуды, ұңғыманы сынау мен игеруді қамтитын жұмыстар кешені. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: "Ұңғымаларды аяқтау" пәні бейіндеуші пәндерге жатады. Ол Ұңғымаларды аяқтау 

бойынша жұмыстарды білікті жүргізе алатын, перспективалы көкжиектердің өнеркәсіптік мәндерін және осы 

құрылыс бекітпесінің сенімділігін бағалай алатын мұнай және газ ұңғымаларын салу жөніндегі инженердің 

қалыптасуына ықпал етеді. 

Пререквизиттері: Мұнай өндіру технологиясы және техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пән Мұнай және газ ұңғымаларын салу бойынша инженердің қалыптасуына 

ықпал етеді; В) Ұңғымаларды аяқтау бойынша жұмыстарды білікті жүргізе білу, перспективалы 

деңгейжиектердің өнеркәсіптік мәнін және осы құрылымның бекітпесінің сенімділігін бағалау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: МГ саласындағы жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У– т.ғ.к., аға оқытушы., Котик Е.П- аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға автоматтандыру сұрақтары бойынша білім беру, 

технологиялық процесстерді автоматтандырылған басқару жүйелері туралы, оларды бұрғылауда, мұнай мен 

газды игеру және өндіру, мұнайды жинау және қайта өндеу жүйелерінде, тасымалдауда қолданылуының негізгі 

түсініктерін беру үшін арналған. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша барлық пәндер кешенінде теориялық 

негізі болып табылады, себебі басқару жүйелерінің математикалық бейне-ленуін, автоматты басқару, автоматты 

бақылау және автоматты реттеу жүйелерінің түрлерін, бұрғылаудағы технологиялық процестерді 

автоматтандыру және басқару жүйесі, мұнайды жинау және дайындау жүйелеріндегі технологиялық процестерді 

автоматтан-дыру және басқару жүйесі, мұнай мен газды тасымалдаудағы технологиялық процестерді 

автоматтандыру және басқару жүйесі тұрады.   

Пререквизиттері: Математика, Химия, Стандартизация, сертификация және метрология 

Постреквизиттері: Қабаттың мұнайбергіштігін арттыру әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: технологиялық процесстерді автоматтандыру схемалары 

туралы автоматты реттеу жүйесі (АРЖ) туралы автоматты басқару жүйесі (АБЖ) туралы В) білуге және 

пайдалана алуға: автоматты басқару теориясын техноло-гиялық процесстерді автоматтандыру схемаларын 

басқару жүйелердің математикалық бейнеленуін автоматты реттеу жүйелерінің (АРЖ) мен автоматты басқару 

жүйелерінің (АБЖ) түрлерін. С) дағдылар болуға: алгебралық, дифференциалдық, жоғары математика-ның 

интегральдық теңгеулері мен әдістері негізінде техникалық объектілерін басқару жүйелерін жазу және есептеу. 

D) белгілі бір физикалық шаманың мағынасын берілген дәлдікпен тұрақты ұстап тұру; мәннің белгілі бір, алдын 

ала берілген бағдарлама бойынша өзгеруін; Е) мәннің тиімді (оптимальды) мағынасын немесе небір жалпылаушы 

мәндер кешенің алу (агрегаттын максимальды өнімділігі,   өнімнің минимальды құны, объектінің бір қалпынан 
екінші қалыпқа көшудегі минимальды уақыт) және т.б 

 

9.1 Модуль - Теңіз кен орындарын игеру ерекшеліктері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қайран кен орындарының негіздері 

Бағдарлама авторлары: Космбаева Г.Т. – аға оқытушы, Котик Е.П - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге қайраң кен орындарында мұнай мен газды өндіру және игеруді 

жобалау, бұрғылау жабдықтары және теңіз кен орындарын бұрғылаудың техникалық жабдықтары, қауіпсіздік 

шараларын сақтау және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша білім беру болып табылады.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығының пәндер кешенінде қайраң кен орындарын 

игеру кезеңдері, теңізде бұрғылау жабдықтары, бұрғылау жұмыстарының технологиясы, теңіз ұңғыларының 

саға жабдықтары, мұнай және газды тасымалдау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау деген тақырыптарды 

қарастыратындықтан теориялық негіз болып табылады. 

Пререквизиттері: Мұнай газ ісі негіздері, Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға:  қайраңда мұнай және газ кен орындарын игеру 
ерекшеліктері, теңізде барлау жұмыстарының техникасы мен технологиясы, қайраң кен орындарын меңгеру 

кезеңдері, В) білуге және қолдануға: бұрғылау жабдықтарының жалпы қабылданған және арнайы түрлері, 

бұрғылау жұмыстарын жүргізудің технологиясы, С) теңіз ұңғыларының суасты саға жабдықтары, қайраң кен 

орындарын игеру және пайдаланудың техникасы мен технологиясы. D) Қайраң кен орындарынан мұнай-газды 

тасымалдау. Е)дағдылануға: қайраң кен орындарын игерудің технологиялық есептеулерін жүргізу 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теңіз кен орындарын  игеру 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. аға оқытушы 

Курсты оқытудың  мақсаты: білім алушыларға шельфты мұнай-газ кен орындарын игеру саласында қажетті 

және жеткілікті көлемде теориялық білім мен практикалық дағдылар беру; студенттердің мұнай геологиясы, 

Ұңғымаларды бұрғылау, Теңіз кен орындарында мұнай мен газ өндіру туралы білім беру 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Теңіз мұнай және газ кен орындарын игеру ерекшеліктері. Теңіз кен орындарын 

игеруді қиындататын факторлар. Шельфтегі іздестіру-барлау жұмыстары (геофизика). Гидрогеологиялық режим 

элементтері. Техникалық тұрғыдан күрделі, өте қымбат тұратын және теңіз бен мұхиттардың шельфті 

аймақтарының мұнай мен газ кен орындарын игеру жөніндегі Елеулі тәуекелге байланысты операциялар өзара 

байланысты кезеңдердің тұтас кешенін қамтиды. Барлау жұмыстары. Гидрогеологиялық режим элементтері. 

Пререквизиттері: Термодинамика және жылутехника, Мұнай кен орындарын өңдеу. 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру және экономикасы, Қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шельф кен орнын игеру перспективаларын зерттеу. В) техникалық-

экономикалық тиімділікті анықтау С) Теңіз кен орындарын бұрғылау, игеру, игеру және пайдалану техникасы 

мен технологиясын пайдалану. Д) Теңіз кен орындарын жайластыру, қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны 

қорғау ережелерін сақтау.Е) Теңіз кен орындары үшін жабдықтарды пайдаланудың оңтайлы нұсқасының 

әдістемесін таңдау 

 

9.2 Модуль - Қайран кен орындарын бұрғылау ерекшеліктері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қайраң  кенорындарын  барлау 
Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т. – аға оқытушы, Котик Е.П - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қайраң кен орындарын іздеу және барлау, кен орындарды геоэкономикалық 

бағалау және сынама алу, әр түрлі минералды шикізаттың кен орындарының геологиялық құрылымымен, жеке 

геологиялық жүйелерінің жасымен және таралу заңдылықтарымен, тектоникамен және петрографиялық 

құрамымен, минералдық шикізаттың кенді орындарын іздеу және болжаудың ғылыми әдісімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән теңізде ұңғыларды барлау және өндіруге қажетті гидротехникалық 

құрылымдарды қолдануды, ұңғыларды пайдаланудың барлық түрлерінде технологиялық үрдістерді, қабатқа әсер 

ету үрдісі кезіндегі жабдықтар түрін, теңіз кәсіпшілігінде көмірсутектерді жинау және тасымалдай және жинау 

жүйелерін, кен орындарды пайдалануда қоршаған ортаны қорғау маңыздылығы туралы түсінік береді. 

Пререквизиттері: Мұнай газ ісі негіздері, Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Түсінігі болуы: кенді орындарды болжаудың методикалық негізін іздеу 

және барлау жұмыстарын өзкізу;В) білуге және пайдалана алуға:  кен орындарды іздеу кезінде геологиялық және 

геофизикалық әдістің ғылыми кешендеу негізін;аналитикалық жұмыстардан сынақ алудың орындалу принципін, 

берілген сынақтарды өңдеу;  минералды шикізатқа өнеркәсіптің шарт қоюын, кенді орындардың қоры мен 

болжамдық қорының бағасы және геомертлеу әдісін білу; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теңіз кен орындарын  игеру 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. аға оқытушы 

Курсты оқытудың  мақсаты: білім алушыларға шельфты мұнай-газ кен орындарын игеру саласында қажетті 

және жеткілікті көлемде теориялық білім мен практикалық дағдылар беру; студенттердің мұнай геологиясы, 

Ұңғымаларды бұрғылау, Теңіз кен орындарында мұнай мен газ өндіру туралы білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Теңіз мұнай және газ кен орындарын игеру ерекшеліктері. Теңіз кен орындарын 

игеруді қиындататын факторлар. Шельфтегі іздестіру-барлау жұмыстары (геофизика). Гидрогеологиялық режим 

элементтері. Техникалық тұрғыдан күрделі, өте қымбат тұратын және теңіз бен мұхиттардың шельфті 

аймақтарының мұнай мен газ кен орындарын игеру жөніндегі Елеулі тәуекелге байланысты операциялар өзара 

байланысты кезеңдердің тұтас кешенін қамтиды. Барлау жұмыстары. Гидрогеологиялық режим элементтері. 

Пререквизиттері: Термодинамика және жылутехника, Мұнай кен орындарын өңдеу. 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру және экономикасы, Қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шельф кен орнын игеру перспективаларын зерттеу. В) техникалық-

экономикалық тиімділікті анықтау С) Теңіз кен орындарын бұрғылау, игеру, игеру және пайдалану техникасы 

мен технологиясын пайдалану. Д) Теңіз кен орындарын жайластыру, қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны 

қорғау ережелерін сақтау.Е) Теңіз кен орындары үшін жабдықтарды пайдаланудың оңтайлы нұсқасының 
әдістемесін таңдау 

 

10.1 Модуль -  Инженерлік – кәсіпшілік 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері  

Бағдарлама авторлары: Балгынова А.М– т.ғ.к., доцент, Котик П.Т - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері пәнінің мақсаты  студент-тердің 

қабатқа әртүрлі технологиялық әсер ету кезінде жүретін физикалық процесстерді, сондай-ақ осы 

технологияларды жүзеге асыруға арналған техникалар мен техникалық жабдықтарды оқып білуге негізделген.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері пәнінде  мұнай бергіштікті 

арттырудың гидродинамикалық әдістері, суландыру арқылы қабат қысымын көтермелеу технологиясы және 
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техникасы, сонымен қатар мұнай бергіштікті арттырудың физикалық – химиялық, газды, жылулық әдістері 

қарастырылған.  

Пререквизиттері: Жалпы және мұнай геологиясы,  Мұнай кен орындарын игеру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: түсінігі болуға: -мұнай кенорындарын игеру технологиясының   тиімді 

жүйелерін; -мұнай бергіштікті арттыру әдістері кезіндегі еңбекті қорғау, техника  қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау шараларын. білуге және қолдануға:  -мұнай  кеніштерінің геологиялық-кәсіпшілік 

сипаттамаларына байланысты қабатқа әсер ету   әдістерін,  -айдалатын агенттің құрамын және физикалық-

химиялық қасиеттерін және   олардың тау жыныстарымен және оларды қанықтыратын   флюидтармен өзара 

әсерін;-мұнай бергіштікті арттырудың әртүрлі технологиясын қолдану әдістерін және қолданы-латын 

техникаларды. дағдылануға:қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістерін жүргізу есебін және жабдықтар 

таңдауды; - мұнай кеніштерінің геологиялық-кәсіпшілік сипат-тамаларына байланысты қабатқа әсер ету  

әдістерін таңдауды.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У – т.ғ. к., доцент. 
Курсты оқытудың мақсаты: экономикалық категорияларды, заңдылықтарды және көрсеткіштерді, 

ұйымдастыру әдістерін және өндірістің тиімділігін арттыру жолдарын оқыту арқылы экономикалық ойлауды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорын, негізгі қорлар, айналым құралдары; еңбек ресурстары, Еңбек өнімділігі 

және жалақы; өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны; баға белгілеу; кәсіпорынның қаржылық 

көрсеткіштері; өндірістік-шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігі және т. б. 

Пререквизиттері: Математика, Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы мен 

техникасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика санатын, инвестициялық жобаларды негіздеу әдістемесін білу; 

В) өндірістік процестерді және өндірістік жүйелерді басқаруды ұйымдастыру. С) экономикалық категорияларды 

зерттеу арқылы экономикалық ойлауды қалыптастыру. Д) кәсіпорынның немесе жеке өнім шығарудың 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. Е) жаңа немесе жаңғыртылған өнім өндірісінің 

рентабельділігін және салымдардың тиімділігін анықтау. 

 

10.2 Модуль - Өндірістік - экономикалық 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тампонажды материалдар 

Бағдарлама авторлары: Мерекеқызы А. ст перепод, Котик Е. П. аға оқытушы 

Курсты оқытудың  мақсаты: Тампонажды ерітінділер мәселелері бойынша болашақ мамандарға білім беру, 

тас және тампонажды материал сапасына қойылатын талаптар, тас және тампонажды материал қасиеттерін 

реттейтін тампонажды материалдар, бекіту үшін ұңғымалар технологиясы 

Пәннің қысқаша мазмұны: Цемент ерітінділері мен тастардың жіктелуі, портландцемент, арнайы тампонажды 

цементтер, портландцементті сақтау және тасымалдау, ұстап қалу және қатуды жылдамдатқыштар, ұстап қалу 

және қатуды баяулатқыштар, тампонажды ерітінділердің реологиялық қасиеттерін реттегіштер, тампонажды 

ерітіндінің пластификаторы, ұңғыманы бекіту процесін ұйымдастыру, цементтеу жабдығын технологиялық 

байлау, тампонажды материалдарды дайындау әдістері. 

Пререквизиттері: Жалпы және мұнай геологиясы,  Мұнай кен орындарын игеру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұңғымаларды бекіту технологиясы туралы, тампонажды ерітінділердің 

компоненттері туралы түсінікке ие болу. В) тампонажды ерітіндіні тампонирлеу технологиясын таңдау. С) 

Ұңғымаларды цементтеуге арналған жабдықтарды таңдау. Д) Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауда 

қолданылатын есептер болуы тиіс. Е) тампонажды материалдарды таңдауды талдау. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаудың экономикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У  т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық категорияларды, заңдылықтарды және көрсеткіштерді, 

ұйымдастыру әдістерін және өндірістің тиімділігін арттыру жолдарын зерттеу жолымен экономикалық ойлауды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын, негізгі қорлар, айналым қаражаты; еңбек ресурстары, Еңбек өнімділігі 

және жалақы; өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны; баға белгілеу; кәсіпорынның қаржылық 

көрсеткіштері; өндірістік-шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігі және т. б. 

Пререквизиттері: Математика, Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы мен 

техникасы. 
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика санаттарын, экономикалық даму көрсеткіштерін есептеу 

әдістемесін, инвестициялық жобаларды негіздеу әдістемесін, өндірістік процестерді ұйымдастыру және 

өндірістік жүйелерді басқару әдістерін білу. В) экономикалық көрсеткіштерді есептеу, С) өндірістік 

құрылымдарды және басқару құрылымын, өндірістік процестерді ұйымдастыру параметрлерін жобалау.Д) 

кәсіпорынның немесе жеке өнім шығарудың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу, Е) жаңа немесе 

жаңғыртылған өнім өндірісінің рентабельділігін және салымдардың тиімділігін анықтау. 
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10. Модуль – МГ кен орындарын игерудің ғылыми негіздері, 15 кредит 

КП МК MGOTN 3302 Мұнай өңдіру технологиясы мен техникасы 5 5/5 

КП ЖК MGUBT 3303 МГ ұңғыларын бұрғылау технологиясы  5 5/5 

БП ЖK KGMGM 3214 
Кәсіпшілік геофизикасының мәліметтерін геоинженерлік 

модельдеу 
5 5/5 

11.1 Модуль – Өндірістік қауіпсіздік және кен орындарын пайдалану (1-Мұнай және газ 

кенорындарын игеру және пайдалану), 15 кредит 

БП ТК GGKKOIP 3215 Газ және газконденсат кенорындарын игеру және 

пайдалану. 
5 5/5 

КП ТК MGKK 3304 Мұнай-газ қоймаларының құрылысы 5 5/5 

КП ЖК  MGSEKTKKOK 

3305 

МГ саласында еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және 

қоршаған ортаны қорғау 
5 5/5 

11.2 Модуль – Бұрғылау процессіндегі қауіпсіздік негіздері (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау), 
15 кредит 

БП ТК BEODT 3215 Бұрғылау ерітінділері және оларды дайындау технологиясы 5 5/5 

КП ТК KKBZhA 3304 Құрлықта және қайранда бұрғылаудың жаңа әдістері 5 5/5 

КП ЖК  MGSEKTKKOK 

3305 

МГ саласында еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және 

қоршаған ортаны қорғау 
5 5/5 

12.1 Модуль - Арнаулы пәндер (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану), 15 кредит 

КП ТК MGZhTK 3306 МГ жабдықтарын тоттанудан қорғау  6 5/5 

КП ЖК MKMM 3307 Мұнайкәсіпшілік машиналар мен механизмдер  6 5/5 

БП    Өндірістік практика  6 5/5 

12.2 Модуль - Кәсіпшілік техникалық пәндер (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау), 15 кредит 

КП ТК BKKK 3306 Бұрғылау қондырғыларын коррозиядан қорғау 6 5/5 

КП ЖК MKMM 3307 Мұнай кәсіпшілік машиналар мен механизмдер  6 5/5 

БП    Өндірістік практика  6 5/5 

13.1 Модуль - Электротехника және өндірістік процесті автоматтандыру (1-Мұнай және газ 

кенорындарын игеру және пайдалану), 15 кредит 

БП ТК ENKE 3217 Электротехника негіздері және кәсіпшілік электржабдықтау 6 5/5 

БП ТК MTPA 3218 
Метрология  және технологиялық процестерді 

автоматтандыру  
6 5/5 

КП ТК MGZhBRD 3308 МГ жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 6 5/5 

13.2 Модуль -  Электротехника және бұрғылау  процесті автоматтандыру (2-Мұнай және газ 

ұңғыларын бұрғылау), 15 кредит 

БП ТК ENBPEKE 3217 
Электротехника  және бұрғылау процессін электрмен 

қамтамасыз ету 
6 5/5 

БП ТК BPAZh 3218 Бұрғылау процессін автоматтандыру жүйесі 6 5/5 

КП ТК BOAA 3308 Бақылау өлшеу аспаптары және автоматтандыру  6 5/5 

 

10. Модуль – МГ кен орындарын игерудің ғылыми негіздері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы 
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Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. - аға оқытушы, Султанова Д.Д - оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұңғы құрылысының процесін құрайтын негізгі технологиялық операция-лар 

туралы теориялық білім беру; Операциялар және олардың тиімділігі сипаттамасынның арасындағы тәуелділік 

туралы және оларды оңтайландыру туралы; ұңғы құрылысын жобалау әдістеру туралы және бұрғылау 

құралының жұмыс режимі туралы; оқпан траектриясын басқарудың жетілдірілген әдістері туралы және осы 

мақсаттар үшін навигация құралдары туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша барлық пәндер кешенінің теориялық 

негізі болып табылады, құрамына ұңғыны бұрғылау туралы мәліметтер, бұрғылаудағы автомеханика, 

бұрғылаудағы гидромеханика, бұрғылау қашаулары, бұрғылау тізбектері, бұрғылау тәсілін таңдау, түп 

қозғалтқыштары және бұрғылаудың әр түрлі тәсілдер технологиясының ерекшелігі, механикалық тереңдеу, 

бұрғылау режимдері, көлбеу бағытталған және көлденең ұңғыларды бұрғылау сияқты бөлімдер кіреді.  

Пререквизиттері: Химия, Жалпы және мұнай геологиясы. 

Постреквизиттері: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұңғы құрылысы туралы; оның элементтері, құрылысы  туралы; қашауды 

айналдыру механизмі туралы; В) бұрғылау режимдерінің параметрі және қашау жұмысының көрсеткіштері; 

ұңғыны бұрғылау кезіндегі қиындықтар. С) негізгі технологиялық операциялар туралы білімді; жуу 

сұйықтықтарын өңдеуге арналған химиялық реагенттер; D) бұрғылаудағы гидравликалық есептеудің негізі; 
бұрғылау режимі параметрлерінің әсері. Е) ұңғыны бұрғылауда ГТН-пен жұмыс жасай білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпшілік геофизикасының мәліметтерін геоинженерлік  модельдеу 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т. аға оқытушы, Султанова Д.Д. – аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы геологиялық және геофизикалық барлау әдістері арасында осы зерттеудің 

маңызы жылдан-жылға өсуде. Бұл әр түрлі жағдайға байланысты: біріншіден, жер бетіне жақын жатқан кен 

орындары жыл сайын азайып келеді, сондықтан жер қойнауының терең бөліктеріндегі кенді алу үшін терең 

ұңғымалар бұрғылау қажет. Олардың тиімділігін арттыру үшін белгілі геофизикалық әдістерді кеңінен қолданып, 

тасбаған алуды жойып немесе азайту керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны: пайдалы қазбалар кен орындарын іздестipy, барлау және пайдалану барысында 

геологиялық және техникалық мәселелерді шешуде кеңінен қолдалынады. Геофизикалық әдістер ұңғымадан 

тасбаған (керн) алмай-ақ, оның геологиялық қимасы жайлы толық мағлұматтар алуға мүмкіндік береді. Бұл 

бұрғылау жұмыстарының тиімділгін арттырып, пайдалы қазбалар кен орындарын барлау және пайдалану 

жұмыстарының бағасын арзандатады. 

Пререквизиттері: Физика, математика, Термодинамика және жылутехникасы. 

Постреквизиттері: Электротехника негіздері және кәсіпшілік электржабдықтау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: Ұңғыны геофизикалық зерттеу әдістері туралы. В) білуге 

және қолдануға: каротаж әдістері және ұңғылық геофизика әдістері. С) дағдылануға: құралдармен жұмыс 

жасауға, алынған мәліметтерді оқуға.  

 

11.1 Модуль – Өндірістік қауіпсіздік және кен орындарын пайдалану (1-Мұнай және газ кенорындарын 

игеру және пайдалану) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Газ және газконденсат кенорындарын игеру және пайдалану. 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. - аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәннің мақсаты студенттерге газ және газдыконденсатты кен орындарын 

игеру сұрақтары бойынша білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша барлық пәндермен комплексті түрде 

теориялық негізі болып табылады, өйткені оның құрамына газ коллекторларының физикалық қасиеттері, табиғи 

газдардың  және жеңіл көмірсутектердің қасиеттері, ұңғыларды және газ кен орындарын зерттеуге қажеті 

приборлар, қондырғылар, зерттеу жүргізу әдістері бөлімдерін, газдың сүзілуінің қалыпты және қалыпсыз 

режимдерін, газ ұңғыларын бұрғылау ерекшеліктерін, газды өндіру технологиясы мен техникасын қарастырады. 
Пререквизиттері: Жалпы және мұнай геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері. 

Постреквизиттері: Қайраң кенорындарын игеру, Ұңғыны жөндеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) геология негіздері, газ ұңғыларын бұрғылау, газ кен орындарын игеру және 

пайдалану; В) тау жыныстарының құрамы және физикалық қасиеттері; -ұңғы жабдықтары және оларды 

пайдалану; С) орындай білуі тиіс: -кен орны бойынша карталар мен геологиялық қималар құру; D) қысымның 

қалпына келу индикатор қисықтарын құру және оларды интерпретациялау; -ұңғының аяқталу коэффициентін 

анықтау; Е) ұңғыны жөндеудің әртүрлі әдістерін жүргізе білу; -қабаттың әртүрлі физикалық көрсеткіштерін 

анықтау;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ қоймаларының құрылысы 

Бағдарлама авторы: Балгынова А. М. т.ғ. к., доцент, Адильханов Р. К. аға оқытушы. 
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Курсты оқытудың мақсаты: мұнай базаларын, газ-мұнай қоймаларын және газ шаруашылықтарын (ГТС, ГРП) 

техникалық пайдалануды ұйымдастыру бойынша теориялық және практикалық білімді алу. Мұнай және мұнай 

өнімдерін сақтау, темір жол және автомобиль құю-құю эстакадалары арқылы мұнай өнімдерін қабылдау және 

жіберу мәселелеріне үлкен көңіл бөлінді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: табиғи газдың жер асты қоймаларының құрылысы. Жер асты газ қоймасының 

технологиялық схемасы мен жабдықтары. Сұйытылған көмірсутекті газдарды (СКГ) сақтау. СКГ сақтауға 

арналған ыдыстар. Сыйымдылықты толтыру дәрежесі. СКГ шахталық қоймалар. Тас тұз шөгінділерінде СКГ 

сақтау. СКГ изотермиялық сақтау. 

Пререквизиттері: Химия, Термодинамика және жылутехника  

Постреквизиттері: Экономика және өндірісті ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жер асты газ қоймаларының құрылғылары туралы түсінікке ие болу; В) жер 

асты газ қоймаларын пайдаланудың технологиялық сұлбаларын пайдалану; С) жер асты газ қоймаларын 

пайдалану режимін есептеу. Д) жер асты газ қоймасының сыйымдылығын анықтау. Е) газ тұтынудың біркелкі 

еместігін өтеу әдістерін талдау және қарастыру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: МГ саласында еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау 
Бағдарлама авторы: Кайненова Т.С. - аға оқытушы, т.ғ.м. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай газ кәсіпорындарында қауіпті зардаптарды кәсіби аруларды болдырмау  

үшін толық өндіріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету шараларын қолдану арқылы,еңбек шарттарын 

жеңілдетіп,жоғары дәрежелі санитарлық-гигеналық жағдайлар жасау,кәсіптік ауруларды болдырмауға ұмтылу. 

Студенттермен кенорындарында геологиялық барлау жұмыстарынан бастап, өндіріс инфраструктурасын жоюға 

дейін жүргізілетін жұмыстардың қоршаған ортаға әсерін кешенді түрде қарастыру; экологиялық проблемаларды 

шешудің тиімді жолдарын анықтау дағдыларын қалыптастыру; технологиялық мәселелерді шешуде алынған 

білімдерін тәжірибеде дәл және нақты қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекеттік деңгейде  өнеркәсіп қауіпсіздігін техникалық реттеу, қазба 

байлықтарын қорғау, қауіпті өндірістік  кешендерді тіркеу, кәсіпорындардың өнеркәсіп қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету, техникалық  құрылғыларға талаптар ,өндірістік бақылау, апатты жағдайлардың себебін тексеру  тәртібі, 

өнеркәсіп қауіпсіздігін талдау  т.б.сұрақтар қаралады. Мұнай – газ өндіру,кенорындарды пайдалану барысында 

еңбек қорғау,еңбек шарттары бойынша құқықтық, ұйымдастырушылық мәселелерді қарастыратын бөлімдер бар. 

Қоршаған табиғи ортаның жағдайының сипаттамасы. Мұнай кенорындарының инфроқұрылымының 

сипаттамасы. Техногенді әсер ету көздері, ластаушы заттар және олардың есептік көлемі. Табиғи қорғау іс 

шаралары және қоршаған ортаға әсерді болдырмау бойынша ұсыныстар. Экологиялық мониторингті 

ұйымдастыру. Мұнай өдіру кәсіпорындарында табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмы  
Пререквизиттері: Мұнай кәсіпшілік геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері. 

Постреквизиттері: Мұнай-газ жабдықтарын тоттанудан қорғау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: Өрт жайында түсініктер, Мұнай, газ  адам сақталуы 

құрылғылар, әдістері; түсінігі болуға:-мұнайгаз өнеркәсібіненің әсерінен болатын зиянды әсерлер, лақтырыстар 

өндірістік қалдықтардыі түрлері және оларды жою тәсілдері;В) дағдылануға: Мұнай газ кен орындарын 

пайдалану, өндіру, жинау, дайындау, тасымалдау барысында еңбек қауіпсідігін қамтамасыз ету;білуге және 

қолдануға: -лақтырыс газдарды тазалау қондырғыларын; -тазартудың негізгі тәсілдерін; -ағынды суларды 

залалсыздандыру және тазарту және қалдықтарды утилизациялау тәсілдерін; С) мұнай газ кен орнында 

рекультивация жүргізу тәртібін білу керек; D) дағдылануға: -тірі ағзалар бірлестігінің өзара әсерлесуінің негізгі 

заңдарын; -су ресурстарының ластану көздері, суларды тазарту тәсілдері; -топырақтың түзілу факторлары; -ауыл 

щаруышы-лығының әсерінен болатын зиянды әсерлер, пестицидтер; Е) өндірістік қалдықтардың түрлері және 

оларды жою тәсілдері.  

 

11.2 Модуль – Бұрғылау процессіндегі қауіпсіздік негіздері (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бұрғылау ерітінділері және оларды дайындау технологиясы 
Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. аға оқытушы, Котик Е. П. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: бұрғылау ерітіндісі туралы студенттердің білімдерін алу болып табылады - 

міндеті, құрамы, физикалық қасиеттері, дайындау процесі, химиялық құрамы мен физикалық қасиеттерін 

анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұрғылау ерітінділері немесе жуу сұйықтығы туралы түсінік.Тұқымдардың 

литологиясы және олардың физикалық қасиеттері.Бұрғылау ерітінділерінің жіктелуі. Бұрғылау ерітінділерінің 

негізгі физикалық қасиеттері. Бұрғылау ерітінділерінің химиялық құрамы. Ерітінділерді дайындау үшін 

қолданылатын жабдықтар.Бұрғылау ерітінділерін дайындау технологиясы. 

Пререквизиттері: Жалпы және мұнай геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері. 

Постреквизиттері: Қайраң кенорындарын игеру, Ұңғыны жөндеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бұрғылау ерітіндісінің функциялары туралы түсінік болу. В) бұрғылау 

ерітіндісінің түрін таңдау.С) ауыр емес ерітінділерді тазалау жүйесін қолдану. Д) бұрғылау ерітінділерінің 
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физика-химиялық қасиеттерін анықтау. Е) бұрғылау ерітінділерін таңдауды және оларды дайындау 

технологиясын пайдалануды талдау. 

 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрлықта және қайранда бұрғылаудың жаңа әдістері 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т. – аға оқытушы, Котик Е.П - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Эстакадалар,  тұрақты платформалар  және жүзбелі платформалар арқылы 

бұрғыланатын теңіз кен  орындарында техника және технологиясымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер құрлықтағы және теңіздегі бұрғылау ұңғымаларын бұрғылаудың жаңа 

әдістерін оқып үйренеді, көлбеу бұрғылау технологиясына, көлденең ұңғымаларды бұрғылауға, өздігінен 

жүретін бұрғылау алаңдарына (жаңа орынға көшу, жұмыс ерекшеліктері) және жартылай суасты бұрғылау 

қондырғыларына (жүргізу, монтаждау, ұстау әдістерін) ерекше назар аударылады. 

Пререквизиттері: Физика, Химия, Мұнай кәсіпшілігі геологиясы, Мұнай-газ ісі негіздері. 

Постреквизиттері: Қайран кен орындарының негіздері, Қайран кен орындарын барлау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрлықтағы және теңіздегі бұрғылау ұңғымаларын бұрғылаудың жаңа 

әдістерін оқып үйренеді. В) көлбеу бұрғылау технологиясы.С) көлденең ұңғымаларды бұрғылау. Д) бұрғылау 
ерітінділерінің физика-химиялық қасиеттерін анықтау. Е) бұрғылау ерітінділерін таңдауды және оларды 

дайындау технологиясын пайдалануды талдау. 

 

12.1 Модуль - Арнаулы пәндер (1-Мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ жабдықтарын тоттанудан қорғау   

Бағдарлама авторы: Орынбасар Р.О - х.ғ.к., аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің энергоресурстарды өндіру, өңдеу, тасымалдау кезінде туындайтын 

тоттанумен күресу әдістемелерін, пайда болу себептерін анықтайтын шешімдерді қабылдайтын білімдерін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәнде атмосферада, топырақта, суда болатын металл коррозиясын, аппараттар 

мен машиналардағы ішкі, сыртқы коррозия, механикалық факторлары, электрохимиялық коррозия 

жылдамдығына аппараттар конструкциясының ерекшеліктерін қарастырады. Тоттанудан қорғау әдістемелерінің 

механизмдері, түрлері келтірілген. Металдық және металдық емес қорғау жабындары, коррозия ингибиторлары, 

электрохимиялық қорғау келтірілген. Химиялық машиналар мен аппараттардың әртүрлі жағдайда тоттанудан 

қорғаудың нақты мысалдары келтірілген.  
Пререквизиттері: Математика, Физика, Химия.  

Постреквизиттері: Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау, МГ саласындағы жаңа техникалар мен 

технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. жылуэнергетикалық жабдықтардың тоттанудан қорғау туралы; - 

коррозиялық процестердің химизмін; - металл коррозиясына жұмысшы ортаның әртүрлі қоспаларынң әсерін; - 

металл коррозиясына температура мен жылулық күштердің әсерін; -  коррозия ингибиторлары және 

стимуляторлары; В. мұнай газ кәсіпорындарында және өндірісте ғылыми – практикалық негіздегі есептерді 

шешу; мұнай газ жабдықтарын коррозиядан қорғау, бақылау, алдын алу әдістемелерін таңдау; технологиялық 

жабдықтарды коррозиялық ортадан қорғауды бағалау; С. энергоресурстарды өндіру, өңдеу, тасымалдау кезінде 

туындайтын тоттанумен күресу әдістемелерін; пайдалану кезінде материал конструкциясына коррозия 

жылдамдығын бағалау, талдаудың негізгі әдістері, материалдарды таңдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай кәсіпшілік машиналары мен механизмдері 

Бағдарлама авторы: Балгынова А. М– т.ғ. к., доцент. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру болашақ мамандарға қолдану мәселелері бойынша сорғыларды, 

сығымдағыштарды, сондай-ақ негізгі топтары үшін жабдықтар ұңғымаларды пайдалану, ықпал ету үшін кенжар 
және пласт, ұңғымада жөндеу жұмыстары. Практикалық сабақтарда типтік есептер шешіледі, курс бойынша 

бақылау жұмыстары мен сауалнамалар жүргізіледі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Сорғылар. Компрессорлар. Мұнай-газ ұңғымасының жабдығы. Ұңғымаларды 

фонтандық пайдалануға арналған жабдық. Ұңғымаларды газлифттік пайдалануға арналған жабдық. 

Ұңғымаларды штангалық сорғымен пайдалануға арналған жабдық. Ұңғымаларды жер астында жөндеуге 

арналған жабдық. Ұңғымаларда технологиялық операцияларды жүргізуге арналған жабдық. 

Пререквизиттері: Газ және газконденсатты кен орындарын игеру және пайдалану, Материалдың механикалық 

қасиеті 

Постреквизиттері: МГ саласындағы жаңа техникалар мен технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай және газ өндіру үшін пайдаланылатын машиналар мен 

жабдықтардың міндетін білу. В) мұнай – газ-кәсіптік жабдықтардың құрылымын, жұмыс принципін, сызбаларын 

және негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін пайдалану. С) берілген шарттар үшін мұнай-газ 
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кәсіпшілігі машиналары мен механизмдерін таңдау. Д) берілген жұмыс режимі кезінде беру шамасын есептеу, 

қажетті қысымның, қуаттың есебін жасау. Е) жабдықтың жұмыс режимін анықтау. 

 

 

12.2 Модуль - Кәсіпшілік техникалық пәндер (2-Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бұрғылау қондырғыларын коррозиядан  қорғау 

Бағдарлама авторлары: Орынбасар Р. О-Х. ғ. к., Кайненова Т. С-аға оқытушы, техника ғылымдарының 

магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде тоттанудың пайда болуының алғашқы себептерін анықтау және 

энергия ресурстарын тасымалдау, өндіру және өндіру кезінде тоттану көріністеріне қарсы күрес әдістерін 

негіздеу жөнінде шешім қабылдауға мүмкіндік беретін білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: атмосфералық жағдайларда, топырақта және су астында металдардың коррозиясы. 

Химиялық машиналар мен аппараттардың ішкі, сыртқы, механикалық факторлары мен құрылымдық 

ерекшеліктерінің электрхимиялық коррозия жылдамдығына әсері. Металл және металл емес Конструкциялық 

материалдардың химиялық кедергісінің сипаттамасы. Коррозиядан қорғау әдістерінің әсер ету механизмі және 
қорғау тәсілдері бойынша жіктелуі. Металл және металл емес Қорғаныс жабындары, коррозия ингибиторлары, 

электрохимиялық қорғау.  

Пререквизиттері: Математика, Физика, Химия.  

Постреквизиттері: Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау, МГ саласындағы жаңа техникалар мен 

технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жылу энергетикалық жабдықтың коррозиясы мен тоттанудан қорғау 

құбылыстарын білу.В) металдың коррозиясына жұмыс ортасында түрлі қоспалардың әсерін анықтау. С) мұнай - 

газ кәсіпшілігінде ғылыми-практикалық қызмет барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу. 

Д) Технологиялық жабдыққа коррозиялық ортаның әсерін бағалау; Е) пайдалану жағдайларына байланысты 

коррозиялық процестердің қосындылығын ажырату. 

 

13.1 Модуль - Электротехника және өндірістік процесті автоматтандыру (1-Мұнай және газ 

кенорындарын игеру және пайдалану) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехника негіздері және кәсіпшілік электржабдықтау 

Бағдарлама авторлары: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент, Кайненова Т. С. аға оқытушы 
Курсты оқытудың мақсаты: "мұнай-газ ісі" бакалаврының электр техникасы және электр жабдықтары 

саласындағы теориялық және практикалық дайындығы, олар Электротехниканың негізгі түсініктері мен 

заңдарын меңгеріп, қажетті электр жабдықтарын таңдап, оны дұрыс қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: геологиялық барлау жабдықтарының электржетегінің негіздері электржетектер 

жүйесі туралы негізгі түсініктер. Геологиялық барлау жабдықтарының электр жетектерінің негізгі жүйелері 

электр қозғалтқыштары мен геологиялық барлау механизмдерінің механикалық сипаттамалары. Бұрғылау 

станоктары мен жынысты бұзатын электр жабдықтары. Көлік-тиеу қондырғыларының электр жабдықтары. 

Қосалқы қондырғылардың электр жабдықтары. Геологиялық барлау жұмыстары кезінде электр энергиясын 

өндіру, беру және бөлу.  

Пререквизиттері: Мұнай-газ ісі негіздері, Физика, Мұнай кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері 

Постреквизиттері: Ұңғыманы жөндеу. Қайраң кен орындарын игеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Электр және магнит тізбектері мен электромагниттік өріс теориясының 

негіздерін білу. В) инженерлік қызмет профилімен байланысты негізгі электрлік және электрлік емес шамаларды 

өлшеуді жүргізу. С) өз жұмысында электротехникалық және электрондық құрылғылар мен аспаптарды қолдану. 

Д) электр жабдықтарын таңдау және оның жұмыс режимін есептеу. Е) электр тізбектері мен магнит тізбектерін, 

Электржетек жүйелерін және электрондық құрылғыларды есептеу әдістерін меңгеру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метрология және технологиялық процестерді автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент, Кайненова Т. С. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: жоғары тиімді автоматтандырылған машина жасау өндірістерін метрологиялық 

қамтамасыз етуді ұйымдастырудың теориялық негіздері мен принциптерін оқу, өлшеу, сынау, машина жасау 

бұйымдарын бақылау, арнайы автоматтандырылған өлшеу жүйелерін құру және таңдаудың технологиялық 

процестері мен әдістемелерін жобалаудың практикалық дағдыларын алу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған машина жасау өндірісін метрологиялық қамтамасыз ету. 

Метрология және Техникалық Өлшеу негіздері. Терминдер мен анықтамалар. Өлшеу құралдарының жіктелуі. 

Ақпараттық-өлшеу және басқару жүйелері (ИИиУС) – автоматтандырылған машина жасау өндірісін 

технологиялық және метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі элементі. ИИиУС және олардың элементтерінің 

техникалық және метрологиялық сипаттамаларын талдау. Техникалық бақылаудың технологиялық процестері 
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мен өлшеу әдістемелерін жобалау кезеңдері. Өлшеу және бақылау процестерін автоматтандыру. Техникалық 

бақылауды автоматтандыру деңгейі мен деңгейлері.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Информатика 

Постреквизиттері: Мұнай-газ саласындағы жобалық жұмыстарды автоматтандыру жүйесі, Ұңғыманы жөндеу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) компьютерлік басқарылатын метрологиялық жабдықтарды пайдалана 

отырып автоматтандырылған өндірісті ұйымдастыру ерекшеліктерін білу. В) өлшеудің жаңа тиімді әдістемелерін 

жасауға Техникалық тапсырмалар әзірлеу. С) өлшеу әдістемелерін және технологиялық процестерді жобалау. Д) 

Интернет желісіндегі ақпараттық-өлшеу және жүйе құралдарын меңгеру. Е) өмірлік циклдің негізгі кезеңдерінде 

бөлшектер мен бұйымдардың сапасын бақылауды жүзеге асыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: МГ жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент, Кайненова Т. С. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: мұнай және газ кәсіпшілігінің машиналары мен жабдықтарын техникалық 

диагностикалау саласында студенттердің білім алуы 

Пәннің қысқаша мазмұны:Техникалық диагностикада қолданылатын сенімділік теориясының негізгі 

ұғымдары, терминдері және ережелері. Техникалық диагностиканың түсінігі, терминдері және анықтамалары. 
Техникалық диагностиканың міндеттері мен құрылымы. Анықтаудың статистикалық әдістері. Бұзылмайтын 

бақылау түрлері мен әдістері. Вибро-акустикалық диагностика.  

Пререквизиттері: Физика, Химия, Жалпы және мұнай геологиясы 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) машиналар мен жабдықтардың сенімділігінің техникалық диагностикасын 

анықтау. В) техникалық жағдайды тану әдістерін қолдану. С) қалдық ресурсты болжау. Д) қалдық ресурсты 

(қызмет ету мерзімін есептеу әдістерін меңгеру. Е) техникалық диагностикалау кезінде бақылау әдістерін таңдау; 

мемлекеттік, салалық стандарттар мен техникалық басшылық материалдарды пайдалану; жабдықтардың 

техникалық жағдайын бағалау. 

 

13.2  Модуль - Электротехника және бұрғылау  процесті автоматтандыру (2-Мұнай және газ ұңғыларын 

бұрғылау) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехника және бұрғылау процессін электрмен қамтамасыз ету 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: «Мұнай газ ісі» бакалаврын дайындауда электртехниканың негізгі ұғымдары мен 
заңдылықтарын білуге және  электр тізбектерінің теориясы мен бұрғылау қуатын беру туралы идеяларды 

қалыптастыруға бағытталған студенттердің құзыреттілігін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: тұрақты және айнымалы тоқ тізбектері; электрлік машиналар; электроника; 

электрқамтамасыздандыру; электржетектер типтері, электржетектердің жұмыс жасау принциптері мен жұмыс 

жасау режимдері және электржетектерді басқару сызбалары; АБЖ мен АРЖ және мұнайкәсіпшілік жабдықтарды 

автоматтандыру туралы негізгі түсініктер. 

Пререквизиттері: Мұнай-газ ісі негіздері, Физика, Мұнай кәсіпшілігі машиналары мен механизмдері 

Постреквизиттері: Ұңғыманы жөндеу. Қайраң кен орындарын игеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: электртехниканың негізгі ұғымдары мен заңдылықтарын; 

электрлік және магнитті тізбектерді; электрлік  машиналарды; электрлік өлшеу және аспаптары; электронды 

құрылғылардың элементтік базасын; электрлік сигналдарды түрлендіргіштерді; электрқамтамасыздандыру; В) 

Білуі және қолдана білуі тиіс: электржетектер типтері, электржетектердің жұмыс жасау принциптері мен жұмыс 

жасау режимдері және электржетектерді басқару сызбалары; автоматика және телемеханика элементтері; С) 

білуге және қолдануға: электрлік тізбектер мен электртехникалық құрылғылардағы электрмагнитті процесстерді 

суреттемелеуді және түсіндіруді; электртехникалық және электронды құрылғылардың электрлік сызбаларын 

оқуды; D) электржабдықтарды таңдауды және мұнайгаз объектілерінің технологиялық процесстерінавтоматты 

басқару және реттеу сызбаларын құрастыруды және оқуды; Е)дағдылануға: электрлік тізбектер мен 
электржабдықтарды заманауи есептегіш құрылғыларды пайдаланумен есептеу әдістерін; электрлік 

параметрлерді өлшеу; автоматтандырылған жабдықтарды дұрыс пайдалану, автоматтандыру позициясынан 

технологиялық процестерді талдау, берілген бір процесске автоматтандыру өқралдарын таңдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бұрғылау процесін автоматтандыру жүйесі 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән бұрғылау үрдісін басқаруды жетілдіру және оны оңтайландыру саласында 

теориялық зерттеулер жүргізуді зерттеуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қазіргі заманғы жабдықтарды, құралдарды, алдыңғы қатарлы бұрғылау 

технологиясын, жеке операцияларды механикаландыру және автоматтандыру құралдарын енгізу, тұтастай 

алғанда еңбек ұйымын жетілдіру осы міндеттердің орындалуын қамтамасыз етті, өнімділікті арттыру және 
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техникалық-экономикалық көрсеткіштерді жақсарту үшін айтарлықтай қорлар барлау бұрғылау жұмыстарында 

қалады.  

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Информатика 

Постреквизиттері: Мұнай-газ саласындағы жобалық жұмыстарды автоматтандыру жүйесі, Ұңғыманы жөндеу. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қатты пайдалы қазбаларды барлау ұңғыларымен бұрғылау процесін 

басқаруды автоматтандыру жүйесінің түрлі әдістері; В) бұрғылау процесі, сонымен қатар жеке түйіндер мен 

механизмдердің жұмыс қабілетін диагностикалау туралы ақпараттарды жинау, өңдеу, талдау, басқару;  С) 

бекітілген режимде тиімді критерияларға сәйкес бұрғылау режимін таңдау, қалыпты ұстап тұру, бұрғышының 

басқаруын автоматты жүргізуін тиімді жүргізуін қадағалау; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бақылау - өлшеу аспаптары және автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У. т. ғ.к., доцент, Кайненова Т. С. Т.ғ.м., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге инженерлік БӨА және А таңдау және оларды жалғау тәсілдері 

бойынша  дағды қалыптастыру, аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу принциптері туралы білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша барлық пәндер кешенінде теориялық 

негізі болып табылады, себебі мұнай-газ ісі орындалатын барлық өлшеу түрлерін қарастырады және келесі 
бөлімдерден тұрады:  электрөлшеу аспаптары, температураны бақылауды өлшей аспаптары, шығынды 

қысымның айнымалы түсу әдісімен өлшеу, деңгейді өлшеу, қысымды өлшеуге арналған аспаптары, салмақ пен  

күшті өлшеу құралдары.  

Пререквизиттері: Физика, Химия, Жалпы және мұнай геологиясы 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр өлшеу аспаптары туралы, температураны бақылауды өлшеу 

аспаптары туралы шығын мен деңгейді өлшеу туралы қысымды өлшеуге арналған аспаптар туралы салмақ пен 

күшті өлшеу құралдары туралы. В) БӨА құрылғысын, тағайындалуын және жұмыс істеу принциптерін тізбектің 

әртүрлі бөліктерінде кедергіні өлшеу тәсілдерін бақылау өлшеу процесінде пайдаланылатын әмбебап және 

арнаулы құрал саймандардың тағайындалуы мен пайдалану тәртіптерін С) электрлік тізбектерінің бөліктеріндегі 

тұрақты және айнымалы кернеуді, ток мөлшерін және кедергіні өлшеу – электрлік тізбектердің оқшауламасының 

кедергісін мегометрмен өлшеу көпірлік аспаптармен кедергілерді, сыйымдылық пен индуктивтілікті өлшеу, 

электрлік сұлба параметрлерін электронды осцилографпен өлшеу 

 

5В070800 – МҰНАЙ ГАЗ - ІСІ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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10.1Модуль - Кәсіпшілік қызмет көрсету, 9 кредит  

КП ЖК UOZhDT 3305 Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау 5 3/3 

КП ТК Uzh 3306 Ұңғыманы жөндеу 5 3/3 

КП ТК MGZhTK 3307 МГ жабдықтарын тоттанудан қорғау  5 3/3 

10.2 Модуль - Инженерлік - кәсіпшілік,  9  кредит  

КП ЖК UOZhDT 3305 Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау 5 3/3 

КП ТК 
MGUBZhZh 

3306 
Мұнай-газ ұңғыларын бұрғылауда жөндеу жұмыстары 5 

3/3 

КП ТК BKKK 3307 Бұрғылау қондырғыларын коррозиядан қорғау  5 3/3 

11.1 Модуль -  Игерудің инновациялық әдістері, 6 кредит  

БП ЖК 
MGGKKOIP 

3213 
МГ және ГК кен орындарын игеру және пайдалану  5 

3/3 

КП ТК MGSZhTT 3308 МГ саласындағы жаңа техникалар мен технологиялар 5 3/3 

11.2 Модуль -  Ұңғыны пайдаланудағы инновациялық жүйелер, 6 кредит  

БП ЖК 
MGGKKOIP 

3213 
МГ және ГК кен орындарын игеру және пайдалану  5 

3/3 

КП ТК 
MGSZhZhAZh 

3308 

Мұнай-газ саласындағы жобалау жұмыстарын 

автоматтандыру жүйесі 
5 

3/3 

12.1 Модуль - Теңіз кен орындарын игеру ерекшеліктері, 7 кредит  

КП TК KKON 3309 Қайран кен орындарының негіздері  5 3/3 

БД  Өндірістік практика 6 4/4 
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12.2 Модуль - Теңіз кен орындарын бұрғылау ерекшеліктері, 7 кредит 

КП TК TKOI 3309 Теңіз кен орындарын игеру 5 3/3 

БД  Өндірістік практика 6 4/4 

13.1 Модуль -  Инженерлік - экономикалық, 6 кредит  

КП ТК KMBAA 3310 Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері 5 3/3 

БП ТК OUEN 3215 Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 5 3/3 

13.2 Модуль - Өндірістік - экономикалық, 6 кредит  

КП ТК ТЕ 3310 Тампонажды ерітінділер 5 3/3 

БП ТК MGUBEN 3215 МГ ұңғыларын бұрғылаудың экономикалық негіздері  5 3/3 

 

10.1 Модуль - Кәсіпшілік қызмет көрсету 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау 

Бағдарлама авторы: Балгынова А.М– т.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандарға ұңғы өнімін жинау және дайындау бойынша түсінік беру,  

ұңғы өнімін жинау.  дайындау тасымалдау кезінде қолданылатын жабдықтарды қарастыру, өнімді өлшеу, жинау, 

тасымалдау жүйесі жөнінде мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай, мұнай газын және мұнаймен бірге өндірілетін суды жинау және 

дайындаудың физикалық негізі; ұңғы өнімін жинау және кәсіпшілік тасымалдау;  мұнай, мұнай газын және 

мұнаймен бірге өндірілетін суды  тауарлық сапаға дейін дайындау.  
Пререквизиттері: Стандарттау, сертификаттау және метрология, Термодинамика және жылу техникасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: мұнай кен орнында, газ және газконденсатты кен орнында 

мұнай, газ және суды жинау және тасымалдау жүйесі жөнінде; В) білуге және қолдануға: мұнай, газ және судың 

физика-химиялық қасиеттері, мұнай,газ және судың шығымын өлшеу және тіркеу, тасымалдау; D) дағдылануға: 

мұнай,газ және суды жинау және дайындау жүйесінің сұлбасын таңдау. Е) Негізгі және қосымша аппараттарды 

таңдау, есептеулер жүргізу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғыманы жөндеу  

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.- аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға мұнайгаз өндірісі кезінде ұңғыны ағымдағы және күрделі 

жөндеу жұмыстары бойынша білім беру. Жөндеу жұмыстарының түрлері: сорапты ауыстыру, түп аймаққа әсер 

ету, жөндеу-оқшаулау жұмыстары, ұңғыны жөндеуден кейін меңгеру. Курстың мақсаты: студенттерді теориялық 

білімдерін практика жүзінде қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұңғыманы ағымдағы жөндеу. Ұңғыманы күрделі жөндеу. Ұңғыманы жөндеудің 

технологиялық жабдықтары. Ұңғыманы жөндеудің технологиялық жабдықтары, құрылғылары мен құралдары. 

Колтюбинг технологиялары.  
Пререквизиттері: Мұнай өндіріу технологиясы мен техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) ұңғыларды күрделі және ағымды жөндеудің ерекшелігі туралы; В) 

Ұңғыларды жерасты жөндеу жұмыстарын  жүргізуді ұйымдастыру туралы. С) ҰКЖ кезінде жалпы қабылданған 

және арнайы жабдықтар түрлерін; D) ұстау жұмыстарының реттілігін; тізбекте терезе ашу технологиясын; 

ұңғыларды жою себептерін; Е)  технологиялық есептер негізі;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ жабдықтарын тоттанудан қорғау   

Бағдарлама авторы: Орынбасар Р.О - х.ғ.к., аға оқытушы., Жанабаев М.А. оғытушы, техника ғылымдарының 

магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің энергоресурстарды өндіру, өңдеу, тасымалдау кезінде туындайтын 

тоттанумен күресу әдістемелерін, пайда болу себептерін анықтайтын шешімдерді қабылдайтын білімдерін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пәнде атмосферада, топырақта, суда болатын металл коррозиясын, аппараттар 

мен машиналардағы ішкі, сыртқы коррозия, механикалық факторлары, электрохимиялық коррозия 

жылдамдығына аппараттар конструкциясының ерекшеліктерін қарастырады. Тоттанудан қорғау әдістемелерінің 
механизмдері, түрлері келтірілген. Металдық және металдық емес қорғау жабындары, коррозия ингибиторлары, 

электрохимиялық қорғау келтірілген. Химиялық машиналар мен аппараттардың әртүрлі жағдайда тоттанудан 

қорғаудың нақты мысалдары келтірілген.  

Пререквизиттері: Физика, Химия, мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға: - жылуэнергетикалық жабдықтардың тоттанудан қорғау 

туралы; В) коррозиялық процестердің химизмін; - металл коррозиясына жұмысшы ортаның әртүрлі қоспаларынң 

әсерін; - металл коррозиясына температура мен жылулық күштердің әсерін; -  коррозия ингибиторлары және 

стимуляторлары; С) білуге және қолдануға: - мұнай газ кәсіпорындарында және өндірісте ғылыми – практикалық 

негіздегі есептерді шешу; мұнай газ жабдықтарын коррозиядан қорғау, бақылау, алдын алу әдістемелерін таңдау; 

D) технологиялық жабдықтарды коррозиялық ортадан қорғауды бағалау; Е) дағдылануға: энергоресурстарды 

өндіру, өңдеу, тасымалдау кезінде туындайтын тоттанумен күресу әдістемелерін; пайдалану кезінде материал 

конструкциясына коррозия жылдамдығын бағалау, талдаудың негізгі әдістері, материалдарды таңдау. 

 

10.2 Модуль - Инженерлік – кәсіпшілік 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ ұңғыларын бұрғылауда жөндеу жұмыстары 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т.- аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға мұнайгаз өндірісі кезінде ұңғыны ағымдағы және күрделі 

жөндеу жұмыстары бойынша білім беру. Жөндеу жұмыстарының түрлері: сорапты ауыстыру, түп аймаққа әсер 

ету, жөндеу-оқшаулау жұмыстары, ұңғыны жөндеуден кейін меңгеру. Курстың мақсаты: студенттерді теориялық 
білімдерін практика жүзінде қолдана білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұңғыманы ағымдағы жөндеу. Ұңғыманы күрделі жөндеу. Ұңғыманы жөндеудің 

технологиялық жабдықтары. Ұңғыманы жөндеудің технологиялық жабдықтары, құрылғылары мен құралдары. 

Колтюбинг технологиялары.  

Пререквизиттері: Мұнай өндіріу технологиясы мен техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) ұңғыларды күрделі және ағымды жөндеудің ерекшелігі туралы; В) 

Ұңғыларды жерасты жөндеу жұмыстарын  жүргізуді ұйымдастыру туралы. С) ҰКЖ кезінде жалпы қабылданған 

және арнайы жабдықтар түрлерін; D) ұстау жұмыстарының реттілігін; тізбекте терезе ашу технологиясын; 

ұңғыларды жою себептерін; Е)  технологиялық есептер негізі;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бұрғылау қондырғыларын коррозиядан қорғау 

Бағдарлама авторлары: Орынбасар Р. О-Х. ғ. к., Кайненова Т. С-аға оқытушы, техника ғылымдарының 

магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерде тоттанудың пайда болуының алғашқы себептерін анықтау және 

энергия ресурстарын тасымалдау, өндіру және өндіру кезінде тоттану көріністеріне қарсы күрес әдістерін 
негіздеу жөнінде шешім қабылдауға мүмкіндік беретін білім жүйесін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: атмосфералық жағдайларда, топырақта және су астында металдардың коррозиясы. 

Химиялық машиналар мен аппараттардың ішкі, сыртқы, механикалық факторлары мен құрылымдық 

ерекшеліктерінің электрхимиялық коррозия жылдамдығына әсері. Металл және металл емес Конструкциялық 

материалдардың химиялық кедергісінің сипаттамасы. Коррозиядан қорғау әдістерінің әсер ету механизмі және 

қорғау тәсілдері бойынша жіктелуі. Металл және металл емес Қорғаныс жабындары, коррозия ингибиторлары, 

электрохимиялық қорғау.  

Пререквизиттері: Физика, Химия, мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жылу энергетикалық жабдықтың коррозиясы мен тоттанудан қорғау 

құбылыстарын білу.В) металдың коррозиясына жұмыс ортасында түрлі қоспалардың әсерін анықтау. С) мұнай - 

газ кәсіпшілігінде ғылыми-практикалық қызмет барысында туындайтын міндеттерді тұжырымдау және шешу. 

Д) Технологиялық жабдыққа коррозиялық ортаның әсерін бағалау; Е) пайдалану жағдайларына байланысты 

коррозиялық процестердің қосындылығын ажырату. 

 

11.1  Модуль - Игерудің инновациялық әдістері 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: MГ және газконденсат кенорындарын игеру және пайдалану  

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т. - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәннің мақсаты студенттерге газ және газдыконденсатты кен орындарын 

игеру сұрақтары бойынша білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығы бойынша барлық пәндермен комплексті түрде 

теориялық негізі болып табылады, өйткені оның құрамына газ коллекторларының физикалық қасиеттері, табиғи 

газдардың  және жеңіл көмірсутектердің қасиеттері, ұңғыларды және газ кен орындарын зерттеуге қажеті 

приборлар, қондырғылар, зерттеу жүргізу әдістері бөлімдерін, газдың сүзілуінің қалыпты және қалыпсыз 

режимдерін, газ ұңғыларын бұрғылау ерекшеліктерін, газды өндіру технологиясы мен техникасын қарастырады. 

Пререквизиттері: Термидинамика және жылутехникасы, Мұнай өніру технологиясы және техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуы тиіс: -геология негіздері, газ ұңғыларын бұрғылау, газ кен 

орындарын игеру және пайдалану; В) Білуі және қолдана білуі тиіс: тау жыныстарының құрамы және физикалық 

қасиеттері; -ұңғы жабдықтары және оларды пайдалану; С) орындай білуі тиіс: -кен орны бойынша карталар мен 

геологиялық қималар құру; D) қысымның қалпына келу индикатор қисықтарын құру және оларды 

интерпретациялау; -ұңғының аяқталу коэффициентін анықтау; Е) ұңғыны жөндеудің әртүрлі әдістерін жүргізе 

білу; -қабаттың әртүрлі физикалық көрсеткіштерін анықтау;  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай газ саласындағы жаңа техникалар мен технологиялар  

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т. - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген пәннің мақсаты студенттерге мұнай газ саласындағы жаңа техникалары 

мен технологиялары   сұрақтары бойынша білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Нарықтық экономикадағы ғылыми қызметтің нәтижелерін пайдалану 

мүмкіншілігінің мол болуы, «инновация» деген экономикалық категорияны өмірге әкелді. Пәнді оқу барысында  

жаңа өнімді қалыптастыру, жаңа технология пайдалану, өндіріс үрдісін ұйымдастырудың жаңа түрлерін 

пайдалану, сатудың жаңа рыноктарыға шығуы, ресурстардың жаңа түрлерін немесе жаңа қайнар көздерін 

пайдалану қарастырылады. 
Пререквизиттері: Мұнай өндіру технологиясы мен техникасы, Жалпы және мұнай геологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инновациялық қызмет пен кәсіпкерлік арасындағы байланыс; В) 

инновациялық өнімдерді жасауды, игеруді басқару әдістері; С) инновациялардың жіктелу белгілері, 

инновациялық процестердің негізгі ұғымдары мен сипаттамалары; D) инновациялық стратегияны әзірлеу мен 

іске асырудың негізгі кезеңдерінің принциптері мен мазмұны; Е) мұнай-газ кешені саласындағы отандық және 

шетелдік инновациялық техникалық және технологиялық әзірлемелер туралы деректерді талдау және түсіндіру;  

 

11.2 Модуль - Ұңғыны пайдаланудағы инновациялық жүйелер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ саласындағы жобалау жұмыстарын автоматтандыру жүйесі 

Бағдарлама авторлары: Котик Е. П. аға оқытушы. Султанова Д. Д. техника ғылымдарының магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты:конструкторлық құжаттарды орындау және оқудың теориялық негіздерін, 

жазықтықта кеңістіктік формаларды құру әдістерін, сызбада инженерлік-техникалық есептерді шешу тәсілдерін 

оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автоматиканың негізгі ұғымдары мен принциптері. Автоматты жүйелердің 
жіктелуі. Энергия қондырғыларының статикасы (ЭУ). Мұнай мен газды тасымалдау ЭУ динамикасы. Автоматты 

реттеу жүйесінің өтпелі процестері және тұрақтылығы. Эу реттеуіштері. Автоматты реттеудің типтік жүйелері. 

Пререквизиттері: Мұнай өндіру технологиясы мен техникасы, Жалпы және мұнай геологиясы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) автоматты реттеу жүйелері (САР), автоматты басқару жүйелері (АБЖ) 

туралы түсінік болу. В) автоматты басқару теориясын, технологиялық процестерді автоматтандыру сұлбаларын 

қолдану. С) алгебралық, дифференциалдық, Интегралдық теңдеулер және жоғары математика әдістері негізінде 

техникалық объектілерді басқару. Д)белгілі бір, алдын ала берілген бағдарлама бойынша шамаларды өзгерту; Е) 

оңтайлы мәндерді алу. 

 

12.1 Модуль - Теңіз кен орындарын игеру ерекшеліктері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қайран кен орындарының негіздері 

Бағдарлама авторлары: Космбаева Г.Т. – аға оқытушы, Котик Е.П - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге қайраң кен орындарында мұнай мен газды өндіру және игеруді 

жобалау, бұрғылау жабдықтары және теңіз кен орындарын бұрғылаудың техникалық жабдықтары, қауіпсіздік 
шараларын сақтау және қоршаған ортаны қорғау сұрақтары бойынша білім беру болып табылады.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән «Мұнай-газ ісі» мамандығының пәндер кешенінде қайраң кен орындарын 

игеру кезеңдері, теңізде бұрғылау жабдықтары, бұрғылау жұмыстарының технологиясы, теңіз ұңғыларының 

саға жабдықтары, мұнай және газды тасымалдау, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау деген тақырыптарды 

қарастыратындықтан теориялық негіз болып табылады. 

Пререквизиттері: Термидинамика және жылутехникасы, Мұнай өніру технологиясы және техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түсінігі болуға:  қайраңда мұнай және газ кен орындарын игеру 

ерекшеліктері, теңізде барлау жұмыстарының техникасы мен технологиясы, қайраң кен орындарын меңгеру 

кезеңдері, В) білуге және қолдануға: бұрғылау жабдықтарының жалпы қабылданған және арнайы түрлері, 

бұрғылау жұмыстарын жүргізудің технологиясы, С) теңіз ұңғыларының суасты саға жабдықтары, қайраң кен 
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орындарын игеру және пайдаланудың техникасы мен технологиясы. D) Қайраң кен орындарынан мұнай-газды 

тасымалдау. Е) дағдылануға: қайраң кен орындарын игерудің технологиялық есептеулерін жүргізу 

 

 

 

12.2 Модуль - Теңіз кен орындарын бұрғылау ерекшеліктері 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теңіз кен орындарын  игеру 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. аға оқытушы 

Курсты оқытудың  мақсаты: білім алушыларға шельфты мұнай-газ кен орындарын игеру саласында қажетті 

және жеткілікті көлемде теориялық білім мен практикалық дағдылар беру; студенттердің мұнай геологиясы, 

Ұңғымаларды бұрғылау, Теңіз кен орындарында мұнай мен газ өндіру туралы білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Теңіз мұнай және газ кен орындарын игеру ерекшеліктері. Теңіз кен орындарын 

игеруді қиындататын факторлар. Шельфтегі іздестіру-барлау жұмыстары (геофизика). Гидрогеологиялық режим 

элементтері. Техникалық тұрғыдан күрделі, өте қымбат тұратын және теңіз бен мұхиттардың шельфті 

аймақтарының мұнай мен газ кен орындарын игеру жөніндегі Елеулі тәуекелге байланысты операциялар өзара 
байланысты кезеңдердің тұтас кешенін қамтиды. Барлау жұмыстары. Гидрогеологиялық режим элементтері. 

Пререквизиттері: Термидинамика және жылутехникасы, Мұнай өніру технологиясы және техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шельф кен орнын игеру перспективаларын зерттеу. В) техникалық-

экономикалық тиімділікті анықтау С) Теңіз кен орындарын бұрғылау, игеру, игеру және пайдалану техникасы 

мен технологиясын пайдалану. Д) Теңіз кен орындарын жайластыру, қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны 

қорғау ережелерін сақтау.Е) Теңіз кен орындары үшін жабдықтарды пайдаланудың оңтайлы нұсқасының 

әдістемесін таңдау 

 

13.1 Модуль - Инженерлік – экономикалық 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері  

Бағдарлама авторлары: Балгынова А.М– т.ғ.к., доцент, Котик П.Т - аға оқытушы. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері пәнінің мақсаты  студент-тердің 

қабатқа әртүрлі технологиялық әсер ету кезінде жүретін физикалық процесстерді, сондай-ақ осы 

технологияларды жүзеге асыруға арналған техникалар мен техникалық жабдықтарды оқып білуге негізделген.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері пәнінде  мұнай бергіштікті 

арттырудың гидродинамикалық әдістері, суландыру арқылы қабат қысымын көтермелеу технологиясы және 

техникасы, сонымен қатар мұнай бергіштікті арттырудың физикалық – химиялық, газды, жылулық әдістері 

қарастырылған.  

Пререквизиттері: Мұнай өндіру технологиясы мен техникасы,  Жалпы және мұнай геологиясы,  Мұнай кен 

орындарын игеру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: түсінігі болуға: -мұнай кенорындарын игеру технологиясының   тиімді 

жүйелерін; -мұнай бергіштікті арттыру әдістері кезіндегі еңбекті қорғау, техника  қауіпсіздігі және қоршаған 

ортаны қорғау шараларын. білуге және қолдануға:  -мұнай  кеніштерінің геологиялық-кәсіпшілік 

сипаттамаларына байланысты қабатқа әсер ету   әдістерін,  -айдалатын агенттің құрамын және физикалық-

химиялық қасиеттерін және   олардың тау жыныстарымен және оларды қанықтыратын   флюидтармен өзара 

әсерін;-мұнай бергіштікті арттырудың әртүрлі технологиясын қолдану әдістерін және қолданы-латын 

техникаларды. дағдылануға:қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістерін жүргізу есебін және жабдықтар 

таңдауды; - мұнай кеніштерінің геологиялық-кәсіпшілік сипат-тамаларына байланысты қабатқа әсер ету  

әдістерін таңдауды.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастырудың экономикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж. У – т.ғ. к., доцент. 

Курсты оқытудың  мақсаты: экономикалық категорияларды, заңдылықтарды және көрсеткіштерді, 

ұйымдастыру әдістерін және өндірістің тиімділігін арттыру жолдарын оқыту арқылы экономикалық ойлауды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: кәсіпорын, негізгі қорлар, айналым құралдары; еңбек ресурстары, Еңбек өнімділігі 

және жалақы; өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны; баға белгілеу; кәсіпорынның қаржылық 

көрсеткіштері; өндірістік-шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігі және т. б. 

Пререквизиттері: Математика, Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы мен 

техникасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика санатын, инвестициялық жобаларды негіздеу әдістемесін білу; 

В) өндірістік процестерді және өндірістік жүйелерді басқаруды ұйымдастыру. С) экономикалық категорияларды 

зерттеу арқылы экономикалық ойлауды қалыптастыру. Д) кәсіпорынның немесе жеке өнім шығарудың 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. Е) жаңа немесе жаңғыртылған өнім өндірісінің 

рентабельділігін және салымдардың тиімділігін анықтау. 

13.2 Модуль - Өндірістік – экономикалық 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тампонажды ертінділер 

Бағдарлама авторлары: Мерекеқызы А. ст перепод, Котик Е. П. аға оқытушы 

Курсты оқытудың  мақсаты: Тампонажды ерітінділер мәселелері бойынша болашақ мамандарға білім беру, 

тас және тампонажды материал сапасына қойылатын талаптар, тас және тампонажды материал қасиеттерін 

реттейтін тампонажды материалдар, бекіту үшін ұңғымалар технологиясы 

Пәннің қысқаша мазмұны: Цемент ерітінділері мен тастардың жіктелуі, портландцемент, арнайы тампонажды 

цементтер, портландцементті сақтау және тасымалдау, ұстап қалу және қатуды жылдамдатқыштар, ұстап қалу 

және қатуды баяулатқыштар, тампонажды ерітінділердің реологиялық қасиеттерін реттегіштер, тампонажды 

ерітіндінің пластификаторы, ұңғыманы бекіту процесін ұйымдастыру, цементтеу жабдығын технологиялық 
байлау, тампонажды материалдарды дайындау әдістері. 

Пререквизиттері: Химия, Физика, Математика. Мұнайгаз ісі негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұңғымаларды бекіту технологиясы туралы, тампонажды ерітінділердің 

компоненттері туралы түсінікке ие болу. В) тампонажды ерітіндіні тампонирлеу технологиясын таңдау. С) 

Ұңғымаларды цементтеуге арналған жабдықтарды таңдау. Д) Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауда 

қолданылатын есептер болуы тиіс. Е) тампонажды материалдарды таңдауды талдау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаудың экономикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У  т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық категорияларды, заңдылықтарды және көрсеткіштерді, 

ұйымдастыру әдістерін және өндірістің тиімділігін арттыру жолдарын зерттеу жолымен экономикалық ойлауды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын, негізгі қорлар, айналым қаражаты; еңбек ресурстары, Еңбек өнімділігі 

және жалақы; өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны; баға белгілеу; кәсіпорынның қаржылық 

көрсеткіштері; өндірістік-шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігі және т. б. 
Пререквизиттері: Математика, Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы мен 

техникасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика санаттарын, экономикалық даму көрсеткіштерін есептеу 

әдістемесін, инвестициялық жобаларды негіздеу әдістемесін, өндірістік процестерді ұйымдастыру және 

өндірістік жүйелерді басқару әдістерін білу. В) экономикалық көрсеткіштерді есептеу, С) өндірістік 

құрылымдарды және басқару құрылымын, өндірістік процестерді ұйымдастыру параметрлерін жобалау. 

Д) кәсіпорынның немесе жеке өнім шығарудың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу, Е) жаңа 

немесе жаңғыртылған өнім өндірісінің рентабельділігін және салымдардың тиімділігін анықтау. 

 

5В070800 – МҰНАЙ ГАЗ - ІСІ 

4 курс 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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          9.1 Модуль - Инженерлік-экономикалық І (мұнай және газ кенорындарын игеру), 15 кредит 

БП ТК МТРА 3217 
Метрология және технологиялық процестерді 

автоматтандыру 
6 5/5 

БП ТК EK TK 4218 Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі 7 5/5 

БП ТК MGUBEN 4219 
Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылаудың экономикалық 

негіздері 
7 5/5 

9.2 Модуль - Инженерлік-экономикалық  ІІ (Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау), 15 кредит 

БП ТК BPAZh 3217 Бұрғылау процесін автоматтандыру жүйесі 6 5/5 
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БП ТК OKN 4218 Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері 7 5/5 
БП ТК OUN 4219  Өндірісті ұйымдастырудың  негіздері 7 5/5 

10.1 Модуль – Арнайы пәндер І (мұнай және газ кенорындарын игеру), 19 кредит 

БП ТК Mat 3220 Материалтану  5 5/5 
БП ТК KMBAA 3221 Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістері 6 6/6 

КП ТК MGZhBRD 4301 Мұнайгаз жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 7 3/3 
КП ЖК UOZhDT 4302 Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау   7 5/5 

10.2 Модуль – Арнайы пәндер ІІ (Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау), 19 кредит 

БП ТК MTKM 3220 Металдар технологиясы және конструктивті материалдар 5 5/5 

БП ТК KMBAATT 3221 
Қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістерінің 

технологиясы және техникасы 
6 

6/6 

КП ТК ВOAA 4301 Бақылау өлшеу аспаптары және автоматтандыру 7 3/3 
КП ЖК UOZhDT 4302 Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау   7 5/5 

12.1 Модуль - Инженерлі-кәсіптік І (мұнай және газ кенорындарын игеру), 38 кредит 

КП ТК MGHF 3305 Мұнай және газдың химиясы мен физикасы 5 5/5 
КП ЖК KG 3306 Кәсіпшілік геофизикасы 5 5/5 

КП ТК MGZhTK 3307 Мұнай газ жабдықтарын тоттану қорғау 6 3/3 

БП  Өндірістік практика 6 5/5 

КП ТК MGSKOK 4308 Мұнай-газ саласында қоршаған ортаны қорғау  7 5/5 
БП  Өндірістік практика  8 10 
БП  Дипломалды практика  8 5/5 

12.2 Модуль - Инженерлі-кәсіптік ІІ (Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау), 38 кредит 

КП ТК UA 3305 Ұңғыны аяқтау 5 5/5 
КП ЖК KG 3306 Кәсіпшілік геофизикасы 5 5/5 

КП ТК BKTK 3307 Бұрғылау қондырғыларын тоттанудан қорғау 6 3/3 

БП  Өндірістік практика 6 5/5 

КП ТК MGOTKOK 4308 
Мұнай мен газды өндіру және тасымалдауда қоршаған ортаны 

қорғау 
7 

5/5 

БП  Өндірістік практика  8 10 
БП  Дипломалды практика  8 5/5 

13.1 Модуль – Мұнай газ және газконденсатты кен орындарын игеру және пайдаланудың теориялық 

негіздері І (мұнай және газ кенорындарын игеру), 23 кредит 

KП МК MOTT 2309 Мұнай өндіру технологиясы және техникасы 4 3/3 
КП ТК GGKIP 3310 Газ және газконденсат кенорындарын игеру және пайдалану 5 5/5 

КП ТК MKI 3311 Мұнай кенорындарын игеру 5 5/5 

КП ТК KKI 4312 Қайраң кенорындарын игеру 7 5/5 
КП ТК UZh4313 Ұңғыны жөндеу 7 5/5 

13.2 Модуль – Мұнай газ және газконденсатты кен орындарын игеру және пайдаланудың теориялық 
негіздері ІІ (Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау), 23 кредит 

KП МК MOTT 2309 Мұнай өндіру технологиясы және техникасы 4 3/3 
КП ТК GKIP 3310 Газ кенорындарын игеру және пайдалану 5 5/5 

КП ТК KTMGUBZhA 

3311 

Құрлықта және теңізде мұнай газ ұңғыларын бұрғылаудың 

жаңа әдістері 
5 

5/5 

КП ТК  TKOZhI 4312 Теңіз  кен орындарын жабдықтау және игеру 7 5/5 
КП ТК UZhAKSZh  

4313 

Ұңғыманы жөндеуге арналған құрал-саймандар және 

жабдықтар 
7 

5/5 

          

9.1 Модуль - Инженерлік-экономикалық І (мұнай және газ кенорындарын игеру) 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У  т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің мұнай-газ кәсіпорындарындағы өндірістік процестердің 

қауіпсіздігін толық қамтамасыз ететін, жазатайым оқиғалар мен кәсіби ауруларды болдырмайтын жағдайларды 

зерделеу бойынша білімін қалыптастыру еңбекті барынша жеңілдетуге және өндірістегі ең жақсы санитарлық-

гигиеналық жағдайға бағытталуын қалыптастыру.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық мәселелері.Еңбек 

нефтегазодобыче. Еңбек қауіпсіздігі. Мұнай, газ және газконденсатты кен орындарын пайдалану кезінде еңбек 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Химия, Жалпы және мұнай геологиясы, Мұнай өндіру технологиясы мен техникасы. Мұнай 

газ ісі негіздері.  
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбекті қорғау бойынша негізгі заңнамалық актілер мен нормативтік-

техникалық құжаттаманы, еңбек жағдайларын бағалау әдістерін және өндірістік жарақаттану мен кәсіби 

ауруларды талдауды білу; В) Мұнай және газ кәсіпшіліктері объектілерінде зиянды өндірістік факторлар, олардан 

қорғану әдістері мен құралдары туралы түсінікке ие болу; с) еңбек жағдайларын бағалау және оңтайландыру; д) 

өндірістік жарақаттану мен кәсіби аурулардың деңгейін болжау себептерін талдау; Е) мұнай, газ және газ 

конденсатты кен орындарын пайдалану кезінде, құрамында күкіртті сутегі бар мұнай мен газды өндіру, жинау 

және дайындау кезінде, сұйықтықтардың құбыр көлігі кезінде, мұнай - газ көріністерінің, ашық фонтандардың 

және басқа да авариялардың алдын алу және жою кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылаудың экономикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У  т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық категорияларды, заңдылықтарды және көрсеткіштерді, 

ұйымдастыру әдістерін және өндірістің тиімділігін арттыру жолдарын зерттеу жолымен экономикалық ойлауды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын, негізгі қорлар, айналым қаражаты; еңбек ресурстары, Еңбек өнімділігі 
және жалақы; өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны; баға белгілеу; кәсіпорынның қаржылық 

көрсеткіштері; өндірістік-шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігі және т. б. 

Пререквизиттері: Математика, Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы мен 

техникасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика санаттарын, экономикалық даму көрсеткіштерін есептеу 

әдістемесін, инвестициялық жобаларды негіздеу әдістемесін, өндірістік процестерді ұйымдастыру және 

өндірістік жүйелерді басқару әдістерін білу. В) экономикалық көрсеткіштерді есептеу, С) өндірістік 

құрылымдарды және басқару құрылымын, өндірістік процестерді ұйымдастыру параметрлерін жобалау.Д) 

кәсіпорынның немесе жеке өнім шығарудың техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу, Е) жаңа немесе 

жаңғыртылған өнім өндірісінің рентабельділігін және салымдардың тиімділігін анықтау. 

 

9.2 Модуль - Инженерлік-экономикалық  ІІ (Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік қауіпсіздік негіздері  

Бағдарлама авторы: Кайненова Т.С. -  техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 
Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ скважиналарын игеру және пайдалану, мұнай өңдеу, Мұнай және 

газ тасымалдау және сақтау кезінде мұнай-газ объектілерін пайдалану кезінде туындайтын қоршаған ортаны 

ластау мәселесі бойынша студенттердің дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін білім алу; негізгі 

заңдылықтарды пайдалана отырып, технологиялық міндеттерді шешу кезінде алған білімдерін практикалық 

жағдайда нақты және толық қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қазақстандық заңнама Техникалық 

реттеу туралы заңнама, өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік реттеу және жер қойнауын қорғау жүйесі, қауіпті 

өндірістік объектілерді тіркеу, ұйымдардың өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі міндеттері, Қауіпті 

өндірістік объектіде қолданылатын техникалық құрылғыларға қойылатын талаптар, өнеркәсіптік қауіпсіздік 

талаптарының сақталуын өндірістік бақылау, авариялардың себептерін тексеру тәртібі, өнеркәсіптік қауіпсіздік 

сараптамасы. 

Пререквизиттері: Математика, Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы мен 

техникасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) еңбекті қорғау бойынша негізгі заңнамалық актілер мен нормативтік-

техникалық құжаттарды білу. В) шығарынды газдардан тазарту қондырғыларын пайдалану.С) өндірістік 

жарақаттану мен кәсіптік аурулардың себептерін талдау және деңгейін болжау; Д) Мұнай және газ кен 
орындарын пайдалану кезінде еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Е) мұнай-газ кәсіпорнының әсерінен зиянды 

әсерін бағалау, оларды кәдеге жарату тәсілдері. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У  т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Экономикалық категорияларды, заңдылықтарды және көрсеткіштерді, 

ұйымдастыру әдістерін және өндірістің тиімділігін арттыру жолдарын зерттеу жолымен экономикалық ойлауды 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіпорын, негізгі қорлар, айналым қаражаты; еңбек ресурстары, Еңбек өнімділігі 

және жалақы; өндіріс шығындары және өнімнің өзіндік құны; баға белгілеу; кәсіпорынның қаржылық 

көрсеткіштері; өндірістік-шаруашылық қызметтің экономикалық тиімділігі және т. б. 
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Пререквизиттері: Математика, Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы мен 

техникасы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) экономика санатын, инвестициялық жобаларды негіздеу әдістемесін білу, 

В) өндірістік процестерді және өндірістік жүйелерді басқаруды ұйымдастыру. С) экономикалық категорияларды 

зерттеу арқылы экономикалық ойлауды қалыптастыру. Д) кәсіпорынның немесе жеке өнім шығарудың 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. Е) жаңа немесе жаңғыртылған өнім өндірісінің 

рентабельділігін және салымдардың тиімділігін анықтау. 

 

10.1 Модуль – Арнайы пәндер І (мұнай және газ кенорындарын игеру) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз жабдықтарды бақылау, реттеу, диагностика 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У  т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ кәсіпшілігі машиналары мен жабдықтарын техникалық 

диагностикалау саласында студенттердің білім алуы 

Пәннің қысқаша мазмұны: Техникалық диагностикада қолданылатын сенімділік теориясының негізгі 
ұғымдары, терминдері және ережелері. Техникалық диагностиканың түсінігі, терминдері және анықтамалары. 

Техникалық диагностиканың міндеттері мен құрылымы. Анықтаудың статистикалық әдістері. Бұзылмайтын 

бақылау түрлері мен әдістері. Вибро-акустикалық диагностика. 

Пререквизиттері: Физика, Химия, Бұрғылау процесін автоматтандыру жүйесі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) машиналар мен жабдықтардың сенімділігінің техникалық диагностикасын 

анықтау.В) техникалық жағдайды тану әдістерін қолдану. С) қалдық ресурсты болжау. Д) қалдық ресурсты 

(қызмет ету мерзімін есептеу әдістерін меңгеру. Е) техникалық диагностикалау кезінде бақылау әдістерін таңдау; 

мемлекеттік, салалық стандарттар мен техникалық басшылық материалдарды пайдалану; МОҢҒЖ техникалық 

жағдайын бағалау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау 

Бағдарлама авторы: Балгынова А.М. т.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға ұңғымалық өнімді жинау және дайындау мәселелері 

бойынша білім беру, мұнайды жинау және дайындау кезінде қолданылатын негізгі өнімдер мен жабдықтар 

туралы, ұңғымалық өнімді жинау жүйелері туралы, ұңғымалық өнімді есепке алу туралы түсінік беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнаймен су өндірілетін мұнай мен мұнай газын жинау мен дайындаудың 

физикалық негіздері. Ұңғыма өнімдерін жинау және ішкі кәсіпшілік тасымалдау. Мұнайды, мұнай газын және 

мұнаймен өндірілетін суды тауарлық кондицияға дейін дайындау. 

Пререквизиттері: Химия, Термодинамика және жылу техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кен орындарында мұнайды, газды, суды жинау және дайындау жүйелері 

туралы білу. В) ілеспе құжаттама жасау. С) мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін анықтау, мұнай, 

газ, су дебиттерін есепке алу және бақылау, тасымалдау және Су дайындау; Д) мұнайды, газды жинау мен 

дайындаудың тиісті жүйесін таңдау бойынша технологиялық параметрлерді есептеу. Е) негізгі және қосалқы 

аппараттарды таңдау, технологиялық және конструктивтік есептеулер жүргізу. 

 

10.2 Модуль – Арнайы пәндер ІІ (Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бақылау өлшеу аспаптары және автоматтандыру  

Бағдарлама авторы: Кайненова Т.С. -  техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге бақылау – өлшеу аспаптары мен автоматиканы және оларды қосу 
тәсілдерін инженерлік таңдау дағдыларын үйрету, аспаптардың құрылысы мен жұмыс істеу принципі туралы 

білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай-газ ісіне жүргізілетін өлшеу түрлері. Электр өлшеу аспаптары. 

Температураны бақылау өлшеу аспаптары. Шығысты қысымның ауыспалы ауытқуы әдісімен өлшеу. Деңгейді 

өлшеу. Қысымды өлшеуге арналған аспаптар. Салмақ және күш өлшеу құралдары. 

Пререквизиттері: Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы мен техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) электр өлшеу аспаптары туралы, шығынды өлшеу туралы температураны 

бақылау аспаптары туралы, салмақ пен күш-жігерді өлшеу құралдары туралы, қысымды өлшеуге арналған 

аспаптар туралы туралы түсінік болу. В) құрылғыны, бақылау – өлшеу аспаптарын кедергі термометрлерін және 

оларға өлшеу аспаптарын пайдалану. ток өткізгіш және оқшаулағыш материалдардың негізгі қасиеттері; С) 

тізбектің әртүрлі буындарындағы кедергілерді өлшеу тәсілдерін ажырату; Д) анағұрлым кең таралған әмбебап 
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және арнайы айлабұйымдар мен күрделілігі орташа және бақылау - өлшеу құралының дәлдігін қолдану. Е) 

тұрақты және айнымалы кернеулерді, бөлшектердегі және электр тізбектерінің учаскелеріндегі ток пен 

кедергілердің шамаларын, электр тізбектерінің оқшаулау кедергісінің мегомметрімен өлшеу. кедергіні, 

сыйымдылықты, индуктивтілікті көпір құралдарымен өлшеу. электр схемаларының параметрлерін электрондық 

осциллографпен өлшеу 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғы өнімдерін жинау, дайындау және тасымалдау 

Бағдарлама авторы: Балгынова А.М. т.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға ұңғымалық өнімді жинау және дайындау мәселелері 

бойынша білім беру, мұнайды жинау және дайындау кезінде қолданылатын негізгі өнімдер мен жабдықтар 

туралы, ұңғымалық өнімді жинау жүйелері туралы, ұңғымалық өнімді есепке алу туралы түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнаймен су өндірілетін мұнай мен мұнай газын жинау мен дайындаудың 

физикалық негіздері. Ұңғыма өнімдерін жинау және ішкі кәсіпшілік тасымалдау. Мұнайды, мұнай газын және 

мұнаймен өндірілетін суды тауарлық кондицияға дейін дайындау. 

Пререквизиттері: Химия, Термодинамика және жылу техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) кен орындарында мұнайды, газды, суды жинау және дайындау жүйелері 
туралы білу. В) ілеспе құжаттама жасау. С) мұнай мен газдың физикалық-химиялық қасиеттерін анықтау, мұнай, 

газ, су дебиттерін есепке алу және бақылау, тасымалдау және Су дайындау; Д) мұнайды, газды жинау мен 

дайындаудың тиісті жүйесін таңдау бойынша технологиялық параметрлерді есептеу. Е) негізгі және қосалқы 

аппараттарды таңдау, технологиялық және конструктивтік есептеулер жүргізу. 

 

12.1 Модуль - Инженерлі-кәсіптік І (мұнай және газ кенорындарын игеру) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ саласында қоршаған ортаны қорғау 

Бағдарлама авторы: Жубандыкова Ж.У  т.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің скважиналарды бұрғылау, мұнай және газ скважиналарын игеру 

және пайдалану, мұнайды өңдеу, мұнай мен газды тасымалдау және сақтау кезінде мұнай-газ объектілерін 

пайдалану кезінде пайда болатын қоршаған ортаның ластануы мәселесі бойынша дағдыларын қалыптастыру; 

негізгі заңдылықтар білімдерін пайдалана отырып, технологиялық міндеттерді шешу кезінде алған білімдерін 

нақты және толық қолдана білуін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Табиғи орта, жағдайы және мәселелері. Мұнай-газ өнеркәсібі қызметінің 

құрамына және атмосферадағы процестерге әсері. Мұнай-газ өнеркәсібі қызметінің Су ресурстарының 
жағдайына әсері. Мұнай-газ өнеркәсібі қызметінің жер ресурстарына әсері. Ұңғымаларды бұрғылау кезінде 

қоршаған ортаның ластануын болдырмау. Мұнай мен газды дайындау, тасымалдау және сақтау кезінде қоршаған 

ортаның ластануын болдырмау. 

Табиғатты қорғау іс-шараларының экономикалық аспектілері. ҚР табиғатты қорғау қызметін басқару. 

Пререквизиттері: Жалпы және мұнай геологиясы, Қабат физикасы, Мұнай өндіру технологиясы және 

техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мұнай-газ кәсіпорнының әсерінен болатын зиянды әсерлері, өнеркәсіптік 

қалдықтардың түрлері және оларды кәдеге жарату тәсілдері туралы түсінікке ие болу. В) шығарынды газдардан 

тазарту қондырғыларын пайдалану; С) тазартудың негізгі тәсілдерін меңгеру; сарқынды суларды 

залалсыздандыру және қалдықтарды тазалау және кәдеге жарату тәсілдері; Мұнай-газ кен орындарында 

рекультивация жүргізу тәртібі. Д) су ресурстарын ластау, суды тазалау, топырақтың ластануы, ауыл 

шаруашылығы қызметінен зиянды әсер ету көздерін сипаттау, пестицидтер; Е) өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге 

жарату тәсілдері мен оларды жою тәсілдерін талдау. 

 

12.2 Модуль - Инженерлі-кәсіптік ІІ (Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау) 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай мен газды өндіру және тасымалдауда қоршаған ортаны қорғау 

Бағдарлама авторы: Кайненова Т.С. -  техника ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: кен орындарындағы жұмыстардың барлық кезеңдерінде - геологиялық-барлау 

жұмыстарынан бастап кәсіпшіліктің инфрақұрылымын жоюға дейінгі қоршаған ортаға әсерді кешенді қарастыру 

дағдыларын қалыптастыру, экологиялық мәселелерді шешудің оңтайлы жолдарын анықтау; негізгі 

заңдылықтарды білімдерін пайдалана отырып, технологиялық міндеттерді шешу кезінде алған білімдерін нақты 

және толық қолдана білуін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе .Мұнай-газ өнеркәсібі неғұрлым тұрақты және перспективалы болып 

табылады . Шаруашылық қызметті нормативтік-құқықтық реттеу . Қоршаған табиғи орта жағдайының 

сипаттамасы . Мұнай кен орындары инфрақұрылымының сипаттамасы . Техногендік әсерлердің көздері, 

ластаушы заттар және олардың есептік көлемдері . Қоршаған ортаға зиян келтірудің алдын алу бойынша табиғат 
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қорғау шаралары мен ұсыныстар . Экологиялық мониторингті ұйымдастыру . Мұнай өндіру кәсіпорындарында 

табиғатты пайдаланудың экономикалық механизмі. 

Пререквизиттері: Жалпы және мұнай геологиясы, Қабат физикасы, Мұнай өндіру технологиясы және 

техникасы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мұнай-газ кәсіпорнының әсерінен болатын зиянды әсерлері, өнеркәсіптік 

қалдықтардың түрлері және оларды кәдеге жарату тәсілдері туралы түсінікке ие болу. В) шығарынды газдардан 

тазарту қондырғыларын пайдалану; С) тазартудың негізгі тәсілдерін меңгеру; сарқынды суларды 

залалсыздандыру және қалдықтарды тазалау және кәдеге жарату тәсілдері; Мұнай-газ кен орындарында 

рекультивация жүргізу тәртібі. Д) су ресурстарын ластау, суды тазалау, топырақтың ластануы, ауыл 

шаруашылығы қызметінен зиянды әсер ету көздерін сипаттау, пестицидтер; Е) өнеркәсіптік қалдықтарды кәдеге 

жарату тәсілдері мен оларды жою тәсілдерін талдау. 

 

13.1 Модуль – Мұнай газ және газконденсатты кен орындарын игеру және пайдаланудың теориялық 

негіздері І (мұнай және газ кенорындарын игеру) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қайраң кенорындарын игеру 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға шельфты мұнай-газ кен орындарын игеру саласында қажетті 

және жеткілікті көлемде теориялық білім мен практикалық дағдылар беру; студенттердің мұнай геологиясы, 

Ұңғымаларды бұрғылау, Теңіз кен орындарында мұнай мен газ өндіру туралы білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Теңіз мұнай және газ кен орындарын игеру ерекшеліктері. Теңіз кен орындарын 

игеруді қиындататын факторлар. Шельфтегі іздестіру-барлау жұмыстары (геофизика). Гидрогеологиялық режим 

элементтері. Техникалық тұрғыдан күрделі, өте қымбат тұратын және теңіз бен мұхиттардың шельфті 

аймақтарының мұнай мен газ кен орындарын игеру жөніндегі Елеулі тәуекелге байланысты операциялар өзара 

байланысты кезеңдердің тұтас кешенін қамтиды. Барлау жұмыстары. Гидрогеологиялық режим элементтері. 

Пререквизиттері: Термодинамика және жылутехника, Қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістері, Мұнай кен 

орындарын игеру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шельф кен орнын игеру перспективаларын зерттеу. В) техникалық-

экономикалық тиімділікті анықтау С) Теңіз кен орындарын бұрғылау, игеру, игеру және пайдалану техникасы 

мен технологиясын пайдалану. Д) Теңіз кен орындарын жайластыру, қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны 

қорғау ережелерін сақтау.Е) Теңіз кен орындары үшін жабдықтарды пайдаланудың оңтайлы нұсқасының 
әдістемесін таңдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғыманы жөндеу 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т. аға оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарға Мұнай және газ өндіру кезінде ұңғымаларға күрделі және 

ағымдағы жөндеу жүргізу мәселелері бойынша білім беру. Жөндеу жұмыстарының түрлері: сорғыны ауыстыру, 

забой маңы аймағына әсер ету, жөндеу-оқшаулау жұмыстары, жөндеуден кейін ұңғымаларды игеру. Курстың 

мақсаты-студенттерді теориялық білімді практикалық есептерді шешуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұңғымаларды ағымдағы жөндеу. Ұңғымаларды күрделі жөндеу. Ұңғымаларды 

жөндеуге арналған технологиялық жабдық. Ұңғымаларды жөндеуге арналған технологиялық жабдықтар, 

аспаптар мен құрал-саймандар. Колтюбингтік технологиялар. 

Пререквизиттері: Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы және техникасы, 

Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұңғымаларды күрделі және ағымдағы жөндеу ерекшеліктерін ажырату; в) 

ұңғымада жөндеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру; С) ІҚМ кезінде жалпы қабылданған және арнайы 
жабдықтар түрлерін пайдалану; д) аулау жұмыстарын жүргізу; бағанадағы терезелерді ашу. Е) технологиялық 

есептеулерді талдау және жөндеу жұмыстарын жүргізудің тиімділігін анықтау. 

 

13.2 Модуль – Мұнай газ және газконденсатты кен орындарын игеру және пайдаланудың теориялық 

негіздері ІІ (Мұнай газ ұңғыларын бұрғылау) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теңіз  кен орындарын жабдықтау және игеру 

Бағдарлама авторы: Мерекеқызы А. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға шельфты мұнай-газ кен орындарын игеру саласында қажетті 

және жеткілікті көлемде теориялық білім мен практикалық дағдылар беру; студенттердің мұнай геологиясы, 

Ұңғымаларды бұрғылау, Теңіз кен орындарында мұнай мен газ өндіру туралы білім беру 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Теңіз мұнай және газ кен орындарын игеру ерекшеліктері. Теңіз кен орындарын 

игеруді қиындататын факторлар. Шельфтегі іздестіру-барлау жұмыстары (геофизика). Гидрогеологиялық режим 

элементтері. Техникалық тұрғыдан күрделі, өте қымбат тұратын және теңіз бен мұхиттардың шельфті 

аймақтарының мұнай мен газ кен орындарын игеру жөніндегі Елеулі тәуекелге байланысты операциялар өзара 

байланысты кезеңдердің тұтас кешенін қамтиды. Барлау жұмыстары. Гидрогеологиялық режим элементтері. 

Пререквизиттері: Термодинамика және жылутехника, Қабаттардың мұнай беруін арттыру әдістері, Мұнай кен 

орындарын игеру 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) шельф кен орнын игеру перспективаларын зерттеу. В) техникалық-

экономикалық тиімділікті анықтау С) Теңіз кен орындарын бұрғылау, игеру, игеру және пайдалану техникасы 

мен технологиясын пайдалану. Д) Теңіз кен орындарын жайластыру, қауіпсіздік техникасы мен қоршаған ортаны 

қорғау ережелерін сақтау.Е) Теңіз кен орындары үшін жабдықтарды пайдаланудың оңтайлы нұсқасының 

әдістемесін таңдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұңғыманы жөндеуге арналған құрал-саймандар және жабдықтар 

Бағдарлама авторы: Космбаева Г.Т. – аға оқытушы 
Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды ұңғыларды жөндеу кезінде қолданылатын құрал-

жабдықтармен таныстыру. Ұңғыларды ағымдағы және күрделі жөндеуге арналған жабдықтар: мұнаралар мен 

мачталар, көтергіш қондырғылар мен көтергіш жабдықтардың кешендері, тәл жүйесі, ротор, вертлюгтер, 

элеваторлар, ұңғыларды цементтеу және түп маңы аймағына әсер ету кезінде қолданылатын жабдықтар мен 

қондырғылар; көтергіш қондырғылар мен агрегаттарды пайдалану ережесі, қауіпсіздік шараларын сақтау, 

ұңғыны тұз қышқылымен және т. б. өңдеу кезінде еңбекті және қоршаған ортаны қорғау шараларын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жабдық цементтеу үшін. Депарафинизацияға арналған жабдықтар. Ұңғымаларды 

жөндеуге арналған негізгі және қосымша жабдықтар. Түсіру-көтеру жұмыстарын жүргізуге арналған жабдықтар. 

Пререквизиттері: Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау, Мұнай өндіру технологиясы және техникасы, 

Мұнай-газ ісі негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жабдықтар мен құралдардың құрылымы туралы; жабдықтар жұмысының 

принциптері туралы білу. В) ұңғымаларды жөндеу кезінде түрлі құралдарды пайдалану; С) қолданылатын 

жабдықтарды монтаждау және демонтаждау технологиясын меңгеру. Д) ұңғымада жөндеу жұмыстарын жүргізу 

үшін Таль жүйесінің мұнарасын, жабдықтарын және жабдықтарын таңдау. Е) жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру. 

 

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ  
2 курс 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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5 Модуль – Кәсіби дағдылаушы, 8  кредит 

БП ЖК KBShT 2205 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 3 

ЖББП МК Fil 2106 Философия 3 5 

6.1 Модуль – Жалпы техникалық пәндер және кәсіпкерлік негіздері, 15 кредит 

БП ТК EТ 2206 Электротехника 3 5 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК KGN 2208 Компьютерлік графика негіздері 4 5 

6.2 Модуль – Инженерлік және экономикалық пәндер, 15 кредит 

БП ТК EEN 2206 Электротехника және электроника негіздері 3 5 

ЖББП ТК ETD 2107 Экология және тұрақты даму 3 5 

БП ТК IG 2208 Инженерлік графика 4 5 

7.1 Модуль – Метал мен қорытпалар өндірісінің негіздері (ферроқорытпалар металлургиясы), 18 кредит 

БП ТК MON 2209 Металлургиялық өндірістің негіздері 3 5 

БП ЖК MUTeh 2210 Металлургиялық үрдістер технологиясы 4 5 

БП ТК MOShD 2211 Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау  4 5 

БП   Өндірістік практика 4 3 

7.2 Модуль – Металдар мен қорытпалар өндіру және өңдеу негіздері (болат металлургиясы және оны 

өңдеу), 18 кредит 
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БП ТК MOON 2209 Металдар өндірісі мен өңдеудің негіздері 3 5 

БП ЖК MUTeh 2210 Металлургиялық үрдістер технологиясы 4 5 

БП ТК MKKOK 2211 
Металдар мен қорытпаларды құю және олардың 

кристалдануы 
4 5 

БП    Өндірістік практика 4 3 

8.1 Модуль – Металлургиялық өндірістің теориялық негіздері (ферроқорытпалар металлургиясы), 15 

кредит 

БП ТК MUFH 2212 Металлургиялық үрдістердің физика-химиясы 4 5 

БП ТК MBZhFT 2213 
Металдық және бейметалдық жүйелердің фазалық тепе-

теңдігі 
4 5 

БП ТК MUT 2214 Металлургиялық үрдістер теориясы 4 5 

8.2 Модуль– Металл мен қорытпаларды өңдеудің теориялық негіздері (болат металлургиясы және оны 

өңдеу), 15 кредит 

БП ТК PT 2212 Пластикалық теориясы 4 5 

БП ТК MBZhT 2213 Металдық және бейметалдық жүйелердің термодинамикасы 4 5 

БП ТК MKOT 2214 Металдарды қысыммен өңдеу теориясы 4 5 

 

5 Модуль – Кәсіби дағдылаушы 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жеке қасиеттерін дамытумен, оқытылатын тілдің елдің мәдениетін 

білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен Кәсіби-

бағытталған шетел тілдесуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің болашақ мамандығының немесе мамандығының 

ерекшеліктеріне байланысты ағылшын тілін меңгеру қажеттілігіне бағытталған және бағытталған. Ағылшын 

тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін 

қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілі 

Постреквизиттері: Металлургиялық үрдістер технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қарым-қатынас міндеттеріне, сөйлеу жағдайына, басқа мәдениеттің өкілі 

ретінде серіктестің жеке ерекшеліктеріне және қарым-қатынастың өту сипатына сәйкес сөйлеу қызметін 

ұйымдастыру; В. Әлеуметтік факторларға, қарым-қатынас жағдайларына, әңгімелесушінің мәртебесіне және 

оның коммуникативтік ниеттеріне барабар әр түрлі тілдік және сөйлеу құралдарын қолдану; С. Кәсіби және 
ғылыми қоғамдық-саяси қарым-қатынас салаларында өзінің вербалды және вербалды емес мінез-құлқын құру; 

D. Кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық және 

коммуникативтік аспектілерде жүзеге асыру; Е. Қажеттілігін түсіне отырып, шет тілді ортада кәсіби мінез-

құлықтың сөйлеу үлгілері мен тактикасы. 

 

6.1 Модуль – Жалпы техникалық пәндер және кәсіпкерлік негіздері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехника 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Технологиялық электротехниканың оның қызметі үшін қажетті электр және 

магниттік тізбектер, трансформаторлар, электр машиналары, электр өлшеу аспаптары, сондай-ақ электрониктер: 

жартылай өткізгіш аспаптар, түрлендіргіштер, күшейткіштер, импульстік құрылғылар, логикалық элементтер, 

сандық және микропроцессорлық құралдар салаларында базалық білімдерін қалыптастыруды қамтамасыз етеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр өрісінің есептерін, магнитті және үшфазалық тізбектерді, Кирхгоф 

заңдарын, контурлық тоқтардың және тораптық потенциалдардың әдістерін, электр тізбектері есептерінің негізгі 

матрицалық әдістерін, электрлік өлшеу көрсеткіштерін талдау, электр тізбектерінің қуаттарын, 
трансформаторлардың техникалық сипаттамаларын, металлургия өндірісіндегі электр машиналары және 

приборларын оқытуды қарастырады. 

Пререквизиттері: Химия, Физика  

Постреквизиттері: Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау, Металлургиядағы нанотехнологияларлар, 

Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды экстракциялау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Электр техникасы мен электрониканың іргелі заңдарын білу және түсіну. В. 

Электр, магниттік және электрондық тізбектердегі процестерді формализациялау әдістері мен принциптерін, 

оларды талдау және математикалық модельдеу әдістерін, оның ішінде ЭЕМ-де білу. С. Электр және магнит 

өрістеріндегі физикалық процестер, дифференциалды есептеу, Аналитикалық геометрия және алгебра, кешенді 

айнымалы функциялар, негізгі физикалық шамалар бірліктерінің жүйелері туралы талқылау қабілеті. D. 
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Эксперимент нәтижелерін өңдеу әдістерін қолдана отырып, эксперименталды зерттеулерді жоспарлай және 

жүзеге асыра білу. Е. Электрлік өлшеу көрсеткіштерін талдау, электр тізбектерінің қуаттарын, 

трансформаторлардың техникалық сипаттамаларын, металлургия өндірісіндегі электр машиналары және 

приборларын қолданып білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 
кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері 

Бағдарлама авторы: Мукамбеткалиев А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік модельдеудің принциптері мен түрлерін, сондай-ақ компьютерлік 

математикалық модельдеудің қажеттілігі туындайтын есептерді шешу кезінде компьютерлік эксперементті іске 

асырудың мақсаттары мен кезеңдерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән зерттеу іс-әрекетінің компьютерлік графикасын, металдар өндірісінің 

жаңа технологиялық үрдістерінде және сәйкесінше қондырғыларда туындайтын металлургиялық үрдістердің 

тапсырмаларын шешуге арналған. Бұл пән компьютерлік графиканың екіөлшемді және үшөлшемді 

қосымшаларын өңдеуге қажетті базалық білімдерді беруді қамтиды. Берілген пәнде студенттер сызба жұмысы 
мен жобаларды меңгеретін болады.  

Пререквизиттері: Химия, Физика  

Постреквизиттері: Металлургиядағы нанотехнологияларлар, Табиғи және техногенді шикізаттардан қара 

металдарды экстракциялау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. компьютерлік модельдеу принциптерін білу және түсіну. В. тәжірибеде 

компьютерлік модельдеудің түрлерін талдау.  С. компьютерлік математикалық моделдеу дағдыларын және 

есептеу эксперементін ұйымдастыру және оның нәтижелерін өңдеу дағдыларын меңгеру қабілеті. D. теориялық 

және эксперементальды зерттеулердегі компьютерлік математикалық модельдеу саласындағы білім. Е. 

модельдерді жіктеу тәсілдерін білу. 

 

6.2 Модуль – Инженерлік және экономикалық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехника және электроника негіздері 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазіргі заманғы элементтік базаның физика негіздері, оның 

сипаттамалары мен параметрлері, негізгі электронды құрылғыларды қолдану және пайдалану ерекшеліктері, 
кейінгі жалпы кәсіби және арнайы радиотехникалық пәндерді оқу және инженерлік есептерді өз бетінше шешу 

үшін жеткілікті білім мен практикалық дағды беру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Электр тізбектерінің тұрақты, айнымалы, бірфазалы және үшфазалы тоқтардың 

және магниттік тізбектердің ілімдерінің негізін, трансформаторлар және электр машиналарының құрылғыларын 

және жұмыс істеу принциптерін, сызықтық тізбектерді есептеуге арналған Ом және Кирхгоф заңдарын 

қолдануды, бірфазалы трансформатордың параметрлерін және сипаттамаларын оқытуды қарастырады. 

Пререквизиттері: Химия, Физика. 

Постреквизиттері: Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу, Металдардың механикалық қасиеттері, 

Металдар ақаулары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Айнымалы токтың сызықты тізбектерін, айнымалы параметрлері бар электр 

тізбектерін және магнит тізбектерін есептеу әдістемесін білу және түсіну. В. Іс жүзінде ЭП сипаттамалары мен 

параметрлерін өлшеу және есептеу және электр есептерін жүргізу кезінде оларды сауатты қолдану, РЭО 
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пайдалану және сұлбаларды құрастыру. С. Құю және термиялық процестер туралы талқылау қабілеті; химиялық 

құрамын, бастапқы құрылымдық жағдайын және берілген қасиеттер кешенін ескере отырып, металдар мен 

қорытпаларды өңдеудің термиялық және аралас тәсілдерінің түрін және режимін таңдау және оларды талдай 

отырып, пайымдауларды шығару. D. Айнымалы токтың сызықты және нелендік тізбектерін есептеу. Е. ЭП 

бойынша анықтамалық, оқу және ғылыми-техникалық әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істей алу. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортамен қарым-қатынаста экологиялық көзқарасты қалыптастыру және 

экологиялық ойлауды дамыту үшін жалпы және қолданбалы экологияның негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында өсімдіктер, жануарлар және олардың мекендейтін ортасы 

арасындағы өзара байланыс, барлық алуан түрлілікті ашу және тану мақсатында экология, қоршаған ортаны 

қорғау мәселелерін зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. Пәнді оқу студенттердің логикалық ойлауын 

қалыптастыруға ықпал етеді, тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары 

туралы, қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты мәселелер туралы, табиғатты қорғау қызметінің 

нақты міндеттері мен басымдықтарын қарастыру, адам мен табиғат бірлігін сезіну туралы түсінік береді. 

Пререквизиттері: Химия.Физика.Металлургиялық өндіріс негіздері. 
Постреквизиттері: Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу. Металдар және олардың қосылыстары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын 

негізгі заңдылықтарды, организмдердің таралуы мен санының динамикасын, қоғамдастық құрылымы мен 

олардың динамикасын білу. В. Биосфераның тұрақтылығын сақтау және Апатты дағдарыстарсыз социумды 

дамыту мақсатында шаруашылық жүргізудің дәстүрлі нысандары мен адамдардың өмір сүру салтын жоспарлы 

түрде өзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен 

стратегияларын талдай білу. С. Тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте тірі организмдер мен 

қоршаған ортаның өзара әрекеттесу заңдылықтары туралы алынған білімді қолдану.  D. Табиғи және 

антропогендік экологиялық процестерді және оларды реттеудің мүмкін жолдарын анықтай білу және талдай білу. 

Е. Экологиялық процестерді талдау, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының нақты міндеттері мен 

басымдықтарын қою және экологиялық міндеттерді шешу үшін алынған білімді пайдалану дағдылары; 

биосфераның даму заңдылықтары мен оның тұрақтылығын сақтау шарттары бойынша білім, сондай-ақ әртүрлі 

елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік графика 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графиканы оқып-үйренудің мақсаты студенттердің кеңістіктік 

қиялын және конструктивті геометриялық ойлауын дамыту, кеңістіктік формаларды талдау және синтездеу 

қабілеттерін, бөліктер мен тұтас арақатынасын графикалық үлгілер негізінде жасау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сызу техникасы туралы негізгі ұғымдарды, конструкторлық құжаттарды 

орындауды, тілік, қима, сызбалардың екіөлшемді және үшөлшемді көріністерін, техникалық сызбаларда 

өлшемдерді көрсету ережелерін, проекциялық сызбаларды, аксонометриялық проекцияларды, ажырайтын және 

ажырамайтын қосылыстарды, бөлшектер сызбаларын және құрастырма сызбаларды оқытады. 

Пререквизиттері: Химия.Физика.Металлургиялық өндіріс негіздері. 

Постреквизиттері: Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу. Металдар және олардың қосылыстары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Конструкторлық құжаттарды әзірлеу, орындау, рәсімдеу және оқудың негізгі 

ережелерін білу. В. Конструкторлық құжаттарды рәсімдеу және орындау кезінде алған білімдерді қолдана білу. 

С. ЕСКД қажетті стандарттарын негіздеу және құрылыстағы жобалық құжаттама жүйесі. D. Кеңістіктік бейнелер 

мен схемалардың графикалық көрінісін талдай білу. Е. Ажырайтын және ажырамайтын қосылыстарды, 

бөлшектер сызбаларын және құрастырма сызбаларды білу. 

 

7.1 Модуль – Метал мен қорытпалар өндірісінің негіздері (ферроқорытпалар металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндірістің негіздері  

Бағдарлама авторы: Сариев О.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургия кәсіпорындарының қызмет ету ерекшеліктерін, қара 

металдарды балқытудың технологиялық процестерінің ерекшелігін түсіндіру. Өндірістің техникалық - 

экономикалық ерекшеліктерін, металлургиялық кәсіпорындардың орналасу факторларын зерттеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән теміркенді шикізатты дайындауға, домна өндірісі мен басқа 

тотықсыздану үрдістерін, сонымен қатар, ферроқорытпаларды алу үрдістерін үйретеді. Студент оттекті-

конвертерлік, мартен және болат өндірісі және негізгі түсті, сирек металдар өндірістерінің теориясы және 

технологиясымен танысады. 

Пререквизиттері: Физика, Химия. 
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Постреквизиттері: Кендерді байытуға дайындау, Байытудың гравитациялық әдістері, Байытудың флотациялық 

әдістері.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кеннің минералдық құрамына (бөлінетін минералдардың физикалық және 

химиялық қасиеттеріндегі айырмашылықтар) және пайдалы компоненттердің қапталуына байланысты пайдалы 

қазбалардың негізгі түрлерін өңдеудің ықтимал тиімді тәсілдерін білу және түсіну. В.  Минералды шикізатты 

байыту нәтижелерін тәжірибеде қолдану. С. Зерттеу нәтижелерін баяндама, ғылыми мақала түрінде рәсімдеу, 

конференцияларда баяндама жасау, пайдалы қазбаларды байыту, өңдеу бойынша ғылыми диспуттар жүргізу 

қабілеті. D. Оттекті-конвертерлік, мартен және болат өндірісі және негізгі түсті, сирек металдар өндірістерінің 

теориясы және технологиясымен танып білу. Е. Байытудың әр түрлі процестері мен операцияларында 

қолданылатын аппараттардың құрылысы бойынша дағды мен іскерлікті меңгеру.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық үрдістер технологиясы 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: металлургия саласындағы заманауи маманды дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қара металдар өндірісіндегі металлургиялық үрдістердің технологиясын, 

құрамында қара металдар бар шикізатты қайта өңдеу процестерінің технологиялық сызбаларын оқытады. 
Студенттер шойын, болат өндіру және ферроқорытпа өндіру процестерінің негіздерін білуі тиіс. Алынған білім 

металлургияның заманауи мәселелерін шешу үшін және технологиялық процестерді теориялық талдау 

дағдыларын игеруі тиіс. 

Пререквизиттері: Химия, Физика, Металдар өндірісі мен өңдеудің негізері 

Постреквизиттері: Металдар және олардың қосылыстары, Материалдардың технологиялық қасиеттері. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Қара және түсті металдар өндірісінің негізгі теориялық және технологиялық 

ережелерін білу. В. Күрделі технологиялық міндеттерді шеше білу және қолданыстағы металлургиялық 

агрегаттарда және перспективалы тәжірибелік және тәжірибелік-өнеркәсіптік кешендерде эксперементальды 

зерттеулерді, технологиялық процестерді ұйымдастыру және басқару. С. Процестердің техникалық-

экономикалық көрсеткіштері. D. Агроинженериядағы ғылым мен өндірістің қазіргі заманғы мәселелерін талдай 

білу және олардың шешімін іздестіруді жүргізу. Е. Ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше сатып 

алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен іскерліктерді пайдалану қабілеті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің негізгі байыту процестері бойынша негізгі білімдерін 
қалыптастыру, кенді байыту және қоспалау процестерінің технологиясын өз бетінше таңдауға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ұл пән сапалы және бәсекеге қабілетті өнім алу үшін бірінші дәрежелі маңызы бар 

қара металдар мен қорытпаларды алу мақсатында табиғи шикізатты металлургиялық қайта өңдеуге дайындау 

процестерін зерттейді. Кенді байыту - ұсақтау, ұсақтау және жіктеу процестері, агломерация, домалату және 

брикеттеу жататын балқыту процесіне кендерді дайындау процесі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Химия, Физика, Металдар өндірісі мен өңдеудің негізері 

Постреквизиттері: Металдар және олардың қосылыстары, Материалдардың технологиялық қасиеттері. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кенді байыту - ұсақтау, ұнтақтау және жіктеудің негізгі процестерін білу. В. 

Агломерация, шикемтас және брикеттеу жататын балқыту процесіне кен дайындау процестерін талдай білу. С. 

Кендерді ғылым мен өндірісте пайдалану кезінде қажетті физикалық - механикалық, химиялық және 

құрылымдық қасиеттерін негіздеу. D. Агроинженериядағы ғылым мен өндірістің қазіргі заманғы мәселелерін 

талдай білу және олардың шешімін іздестіруді жүргізу. Е. Ақпараттық технологиялардың көмегімен өз бетінше 

сатып алу және практикалық қызметте жаңа білімдер мен біліктерді пайдалану қабілеті. 

 

7.2 Модуль – Металдар мен қорытпалар өндіру және өңдеу негіздері (болат металлургиясы және оны 

өңдеу) 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Металдар өндірісі мен өңдеудің негіздері 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургияның әртүрлі процестерін талдауға физикалық химия әдістерін 

қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бірінші принцип және оны термодинамикалық процестерге қолдану. 

Термохимиялық процестерге бірінші қағидатты қолдану. Термодинамиканың екінші принципі. Мінездемелік 

функциялар. Термодинамиканың екінші принципін фазалық түрленуге қолдану. Температураның химиялық 

тепе-теңдікке әсері. III термодинамика принципі және тепе-теңдікті есептеу әдістері. Ерітінділердің 

термодинамикасы. Сұйылтылған ерітінділердің термодинамикасы. Жетілдірілген және тұрақты ерітінділердің 

термодинамикасы. Нақты ерітінділердің термодинамикасы. Әлсіз электролиттер ерітінділерінің 

термодинамикасы. Күшті электролиттер ерітінділерінің термодинамикасы. Электрохимиялық процестердің 

термодинамикасы. Гальваникалық элементтердің ЭДС және электродты потенциалдар..  
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Пререквизиттері: Физика, Химия, Металлургиялық өндіріс негіздері.  

Постреквизиттері: Гетерогенді үрдістердің термодинамикасы мен кинетикасы, Металлография және 

кристаллография, Коррозия және металдарды қорғау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. Тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

Металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез келген 

саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар жасай 

білу. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін түсіндіре 

білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, мақалаларды 

жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Металлургиялық жүйелер мен процестерді термодинамикалық 

талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; пирометаллургиялық 

процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық сипаттамаларын бағалауды 

орындай білу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Металдар мен қорытпаларды құю және олардың кристалдануы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән бакалаврларды өндірістік технологиялық процестерін әзірлеу саласындағы 

металдар мен қорытпаларды өңдеуге қызмет етеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән болат қорытпаларын құю мен кристалданудың негізгі физика-

химиялық құрастырушылары, құюдың тәсілдері, олардың артықшылығы мен кемшіліктері туралы түсінік береді. 

Курс қайнаған және тыныш болаттың құймалары құрылымдарының, оларға тән ақаулары мен олармен күресу 

шаралары ерекшеліктерімен таныстырады. 

Пререквизиттері: Химия, Физика, Металдар өндірісі мен өңдеудің негізері 

Постреквизиттері: Металдар және олардың қосылыстары, Материалдардың технологиялық қасиеттері. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

Металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез келген 

саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар жасай 

білу. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін түсіндіре 
білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, мақалаларды 

жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Металлургиялық жүйелер мен процестерді термодинамикалық 

талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; пирометаллургиялық 

процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық сипаттамаларын бағалауды 

орындай білу. 

 

8.1 Модуль – Металлургиялық өндірістің теориялық негіздері (ферроқорытпалар металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық үрдістердің физика-химиясы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургияның әртүрлі процестерін талдауға физикалық химия әдістерін 

қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән металлургиядағы технологиялық үрдістерді дайындауға және 

жүргізуге қажетті физикалық химияның іргелі заңдарын қарастырады. Физикалық химияның негізгі бөлімдері: 

химиялық термодинамика, заттардың құрылысы, ерітінділер химиясы, электрохимия, химиялық кинетика және 

катализді уйретеді. 
Пререквизиттері: Физика, Химия, Металдар өндірісі мен өңдеудің негіздері 

Постреквизиттері: Газдардың молекулалық теориясы, Металдардың механикалық қасиеттері, Металдар 

ақаулары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез келген 

саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар жасай 

білу. D. физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін түсіндіре 

білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, мақалаларды 

жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. металлургиялық жүйелер мен процестерді термодинамикалық 
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талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; пирометаллургиялық 

процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық сипаттамаларын бағалауды 

орындай білу. 

 

 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдық және бейметалдық жүйелердің фазалық тепе-теңдігі 

Бағдарлама авторы: Юсупова Ж.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді газдардың молекулалық теориясымен  таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бірінші принцип және оны термодинамикалық процестерге қолдану. 

Термохимиялық процестерге бірінші қағидатты қолдану. Термодинамиканың екінші принципі. Мінездемелік 

функциялар. Термодинамиканың екінші принципін фазалық түрленуге қолдану. Температураның химиялық 

тепе-теңдікке әсері. III термодинамика принципі және тепе-теңдікті есептеу әдістері. Ерітінділердің 

термодинамикасы. Сұйылтылған ерітінділердің термодинамикасы. Жетілдірілген және тұрақты ерітінділердің 

термодинамикасы. Нақты ерітінділердің термодинамикасы. Әлсіз электролиттер ерітінділерінің 

термодинамикасы. Күшті электролиттер ерітінділерінің термодинамикасы. Электрохимиялық процестердің 
термодинамикасы. Гальваникалық элементтердің ЭДС және электродты потенциалдар. 

Пререквизиттері: Физика, Химия, Металдар өндірісі мен өңдеудің негіздері 

Постреквизиттері: Газдардың молекулалық теориясы, Металдардың механикалық қасиеттері, Металдар 

ақаулары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 

металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез келген 

саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар жасай 

білу. D. физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін түсіндіре 

білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, мақалаларды 

жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. металлургиялық жүйелер мен процестерді термодинамикалық 

талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; пирометаллургиялық 

процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық сипаттамаларын бағалауды 

орындай білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық үрдістер теориясы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қара металлургияның әртүрлі процесстерін талдауға арналған термодинамика 

және гетерогенді процестердің кинетикасын қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнде металдардың кристаллографиялық және нақты құрылысы туралы негізгі 

мәліметтер берілген. Металдардың кернеулі және деформацияланған күй теориясының сұрақтары, металдарды 

қысыммен өңдеу үрдістерінің күштік және деформациялық параметрлерін талдау әдістері баяндалған. 

Металдарды қысыммен суық және ыстық өңдеу кезіндегі құрылымдық түсініктердің негізгі заңдылықтары 

көрсетілген. 

Пререквизиттері: Химия, Металлургиялық өндіріс негіздері. Металлургиялық үрдістер теориясы 

Постреквизиттері:Металлургиялық нысандарды жобалау, Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және 

жылуэнергетикасы  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық термодинамикаға қатысты базалық терминологияны; 

термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдарын, олардың математикалық өрнегін; Металлургиялық 

үрдістерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды білу және түсіну. В. тәжірибеде қара металдарды өндіру 

кезінде өтетін Металлургиялық процестерді талдауға физика-химиялық заңдылықтарды қолдану. С. 
Металлургиялық процестердің физика-химиялық заңдылықтарына негізделе отырып, металлургияның кез келген 

саласындағы үдерістердің нәтижелері бойынша жарияланымдар, Ғылыми-техникалық есептер, шолулар жасай 

білу. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін түсіндіре 

білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, мақалаларды 

жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Металлургиялық жүйелер мен процестерді термодинамикалық 

талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; пирометаллургиялық 

процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық сипаттамаларын бағалауды 

орындай білу. 

 

8.2 Модуль – Металл мен қорытпаларды өңдеудің теориялық негіздері (болат металлургиясы және оны 

өңдеу) 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пластикалық теориясы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пластикалық теорияның жалпы сұрақтарын, негізгі әдістерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қазіргі заманғы икемділік теориясын зерттейді. Макротәжірибелерде 

байқалатын негізгі әсерлер қарастырылған. Қатты дене физикасы мен физикалық материалтанудан қысқаша 

мәліметтер келтірілген. Серпімді пластикалық үрдістер теориялары, пластикалық ағыс теориясының 

модификациялары, тұтқырлық теориялары, иілгіштіктің эндохрондық теориясы ұсынылған. Оның қазіргі даму 

үрдістерін қоса алғанда, икемділіктің физикалық теорияларына ерекше көңіл бөлінген. 

Пререквизиттері: Физика, Химия, Металдар өндірісі мен өңдеудің негіздері 

Постреквизиттері: Газдардың молекулалық теориясы, Металдардың механикалық қасиеттері, Металдар 

ақаулары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Икемділік заңдылықтарын анықтайтын тұжырымдамаларды білу және түсіну. 

В. Иілгіштіктің математикалық теориясының қазіргі жағдайы және оның келешектегі дамуы туралы. С. 

Поластикалықтың математикалық теориясының есептерін құрастыру және шеше білу. D. Бейсызық есептерді 

шешудің аналитикалық және сандық әдістері. Е. Оның қазіргі даму үрдістерін қоса алғанда, икемділіктің 

физикалық теорияларына ерекше көңіл бөлу.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдық және бейметалдық жүйелердің термодинамикасы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде газдардың молекулалық теориясы мен термодинамиканың негізгі 

құбылыстары, ұғымдары, заңдары мен әдістері туралы түсінік қалыптастыру, қарапайым практикалық есептер, 

сондай-ақ зертханадағы эксперименталды жұмыстар дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән жалпыланған координациялық-кластерлік модельдің теңдеулерін пайдалануға 

негізделген бинарлы металл балқымадағы керамикалық материалдың металл емес компонентінің тепе-тең 

концентрациясын есептеу әдістерін оқытады, қарастырылатын материалдың металл балқымамен үйлесімділігін 

бағалау бойынша эксперименталды зерттеулердің көлемін едәуір дәрежеде қысқартуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Физика, Химия, Металдар өндірісі мен өңдеудің негіздері 

Постреквизиттері: Газдардың молекулалық теориясы, Металдардың механикалық қасиеттері, Металдар 

ақаулары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Әлемнің қазіргі физикалық көрінісі негізінде жатқан іргелі физикалық заңдар 

мен қағидаттар туралы білімді игеру; техника мен технологияның дамуына айқындаушы әсер еткен газдардың 

молекулалық теориясы саласындағы аса маңызды ашылулар; табиғатты ғылыми тану әдістері туралы білімді 
меңгеру. В. Бақылаулар жүргізу, эксперименттерді жоспарлау және орындау, гипотезаларды ұсыну және 

модельдерді құру, заттардың әртүрлі физикалық құбылыстары мен қасиеттерін түсіндіру үшін газдардың 

молекулалық теориясы бойынша алынған білімді қолдану; физикалық білімді практикалық қолдану. С. Әр түрлі 

ақпарат көздерін, соның ішінде қазіргі ақпараттық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, газдардың 

молекулалық теориясын білу және білу; жаратылыстану-ғылыми ақпараттың шынайылығын бағалай білуді 

қалыптастыру. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың көмегімен нақты Металлургиялық үрдістердің мәнін 

түсіндіре білу; Металлургиялық үрдістердің физика-химия бағыты бойынша ғылыми конференцияларда, 

мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Металлургиялық жүйелер мен процестерді 

термодинамикалық талдауды; тепе-теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; 

пирометаллургиялық процестердің құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық 

сипаттамаларын бағалауды орындай білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдарды қысыммен өңдеу теориясы 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде Металды қысыммен өңдеу кезінде деформация заңдылықтарын 

қолдану дағдыларын қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: материалдардың құрамы, құрылысы мен қасиеттерінің арасындағы байланысты, 

Конструкциялық материалдарды таңдау принциптерін және конструкциялық материалдарды құюмен, 

қысыммен, Дәнекерлеумен, кесумен және машиналардың дайындамалары мен бөлшектерін алу үшін 

қалыптаудың басқа да прогрессивті тәсілдерімен студенттерді таныстыру. 

Пререквизиттері: Химия, Металлургиялық өндіріс негіздері. Металлургиялық үрдістер теориясы 

Постреквизиттері:Металлургиялық нысандарды жобалау, Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және 

жылуэнергетикасы  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. технологиялық байланыс желілері бойынша Сұйықтық пен газдың қозғалу 

ерекшеліктері. В. гидравликалық кедергілерді есептеу әдістері. С. қазіргі заманғы гидравликалық машиналар мен 

аппараттардың құрылысы және жұмысы. D. тамақ және химия өнеркәсібінің технологиялық процестерін 

модельдеу теориясының негіздері.. Е. металлургиялық жүйелер мен процестерді термодинамикалық талдауды; 

тепе- теңдік жүйелердің фазалық және химиялық құрамын есептеуді; пирометаллургиялық процестердің 
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құрылымы мен қасиеттері туралы түсінік негізінде кинетикалық сипаттамаларын бағалауды орындай білу. 

 

 

 

 

 

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ  

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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5.1 Модуль – Қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы (ферроқорытпалар металлургиясы), 25 

кредит 

КП ЖК BOTT 2303 Болат өндірісінің теориясы мен технологиясы 3 5 

КП ТК FOTT 2304 Ферроқорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы 3 5 

КП ТК KКOTT 2305 Кешенді қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы 3 5 

КП ТК HKOTT 2306 Хром қорытпалары өндірісінің теориясы мен технологиясы 3 5 

КП ЖК MN 2307 Металлургиядағы нанотехнология 3 5 

5.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің технологиясы (болат металлургиясы және оны өңдеу), 25 кредит 

КП ЖК BOTT 2303 Болат өндірісінің теориясы мен технологиясы 3 5 

КП ТК RAOT 2304 Рельс және арқалық өндірісінің  технологиясы 3 5 

КП ТК ВSIT 2305 Болатты салқындай илемдеудің технологиясы 3 5 

КП ТК ВYIT 2306 Болатты ыстықтай илемдеудің технологиясы 3 5 

КП ЖК MN 2307 Металлургиядағы нанотехнология 3 5 

6.1 Модуль - Металлургиялық өндірісті жобалау (ферроқорытпалар металлургиясы), 10 кредит 

КП ТК MAKOZh 2308 
Металлургиялық агрегаттардың құрылымы және оларды 

жобалау 
4 5 

КП ТК MNZh 2309 Металлургиялық нысандарды жобалау 4 5 

6.2 Модуль – Илемдеу өндірісін жобалау (болат металлургиясы және оны өңдеу), 10 кредит 

КП ТК IZhKOZh 2308 Илемдеу жабдықтарының құрылымы және оларды жобалау 4 5 

КП ТК IСZh 2309 Илемдеу цехтарын жобалау 4 5 

7Модуль  – Металдарды қорғау әдістері және металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау, 13 кредит 

БП ЖК KMK 2211 Коррозия және металдарды қорғау 3 5 

КП ЖК MОEK 2310 Металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау 4 5 

БП    Өндірістік практика 4 3 

 

5.1 Модуль – Қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы (ферроқорытпалар металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болат өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Абілберикова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, 

Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға 

дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы болат өндірісі, түсті металдар өндірісі, металдар мен 

қорытпаларды құю, илемдеу өндірісі қамтитын Металлургия туралы жалпы түсініктерді студенттердің оқуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Болат алудың дәстүрлі және жаңа болат балқытатын технологияларының теориялық 

негіздерін және болат балқытатын агрегаттардың принциптік конструкциялық айырмашылықтарын жүйелі түрде 

сипаттау берілген. Болат балқыту агрегаттарында өтетін негізгі реакциялардың термодинамикалық 
ерекшеліктері қарастырылды.  Конвертерлерде, Мартен және екі бұрылған пештерде, үздіксіз жұмыс істейтін 

электр пештерінде және агрегаттарда болатты балқыту технологиясының негіздері баяндалған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық және физикохимиялық процестердің, технологиялық процестерге, 

қара металдарды өндіруге арналған агрегаттар мен жабдықтарға қатысты массоперенос процестерінің негізгі 

заңдылықтарын, болат өндірісінің теориялық негіздерін, конверторлар мен Мартен пештерінде болат балқыту 

технологиясын білуге тиіс.B. қара металдар өндірісінің технологиялық процестерінде болатын химиялық және 
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физико-химиялық процестерді, массоперенос процестерін есептеуді және талдауды білуі тиіс. C. Қара 

металдарды өндірудің ұтымды тәсілдерін таңдай білу, оларды өндірудің технологиялық процестерінің 

материалдық баланстарын есептеу. Д. қазіргі заманғы математикалық аппаратты және есептеуіш техника 

құралдарын қолдана отырып, қожды жүйелердің термодинамикалық-талдау әдістерін студенттердің меңгеруіне 

қол жеткізу. Е. конвертерлерде, Мартен және екі бұралған пештерде, үздіксіз жұмыс істейтін электр пештерінде 

және агрегаттарда болатты балқыту технологиясының негіздерін білу. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ферроқорытпа өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сариев О.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ферроқорытпа өндірісі бойынша терең білім қалыптастыру, қорытпаның берілген 

құрамының жылулық балансын және шикіқұрамын есептеу, параметрлерін қазіргі технологиялармен салыстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ферроқорытпаларды электротермиялық үрдістермен алудың теориялық 

негіздері мен технологиялық үрдістерін оқытады. Элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері, 

металл және тотықты жүйелердің күй диаграммалары қарастырылды. Қазіргі заманғы ферроқорытпа үрдістерінің 

жіктелуі және ферроқорытпаларды стандарттау принциптері келтірілген. Ферроқорытпаларды балқытудың 

технологиялық параметрлері мен электр режимдері, оларды шығару және құю ерекшеліктері берілген.  

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы, Электрболат өндірісінің технологиясы. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кремнийлі қорытпаларды балқытудың теориялық негізі мен технологиялық 

үдерістерін, шикіқұрам материалдарының физика-химиялық қасиеттерін, металдық және тотықты жүйенің күй 

диаграммасын білу және түсіну. В. Тәжірибеде өндірістік және тәжірибелік мәліметтерді талдау. С. 

Ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы ферроқорытпаларды балқытудың 

технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің 

негізгі әдістемелерін, ферроқорытпаларды өндірудің материалдық және жылулық балансын құруды білу. Е. 

Қорытпалардың технологиялық сұлбасын оқу.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кешенді ферроқорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Акуов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы дайындаудың терең теориялық білімін технологиялық үдерістерді зерттеу 

әдістерімен, берілген қорытпа өндірісінің оңтайлы сұлбасын таңдау арқылы және өндірістің таңдалған әдісінің 

технологиялық параметрлерін таңдау арқылы қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән кешенді қорытпаларды алудың теориялық негіздері мен технологиялық 

үрдістерін оқытады. ФХМнС өндіру кезіндегі үрдістердің физика-химиялық негіздері, АМС өндіру үрдістерінің 
физика-химиялық негіздері сипатталған. ФХМнС балқыту технологиясы, АМС қорытпасын алу технологиясы, 

ферросиликоалюминий балқыту технологиясы, қож үйінділерінен ФСА балқыту технологиясы және 

феросиликобарийді балқыту технологиясы баяндалған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы, Электрболат өндірісінің технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кешенді қорытпаларды балқытудың технологиясын білу және түсіну. В. 

Тәжірибеде өндірістің тағайындалған әдісінің технологиялық параметрлерін және тағайындалған қорытпаны 

өндірудің оңтайлы сұлбасын таңдау. С. Кешенді ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы 

кешенді ферроқорытпаларды балқытудың технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы 

ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің негізгі әдістемелерін, кешенді ферроқорытпаларды өндірудің 

материалдық және жылулық балансын құруды білу.   

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Хром қорытпалары өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Самуратов Е.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы дайындаудың терең теориялық білімін технологиялық үдерістерді зерттеу 

әдістерімен, берілген қорытпа өндірісінің оңтайлы сұлбасын таңдау арқылы және өндірістің таңдалған әдісінің 
технологиялық параметрлерін таңдау арқылы қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән бастапқы заттардың құрылысы мен қасиеттерін, механизм термодинамикасын 

және үрдістер кинетикасын талдауды қарастырады. Хром қорытпаларын алу технологиясы үшін бастапқы 

материалдарды таңдау негіздерін, яғни балқыту агрегатында талап етілетін үрдістердің өтуін және берілген 

қасиеттері бар сапалы қорытпаларды алуды қамтамасыз ететін операциялар жиынтығын зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы, Электрболат өндірісінің технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Хромды қорытпаларды балқытудың технологиясын білу және түсіну. В. 

Тәжірибеде өндірістің тағайындалған әдісінің технологиялық параметрлерін және тағайындалған қорытпаны 

өндірудің оңтайлы сұлбасын таңдау. С. Хромды ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы 

хромды ферроқорытпаларды балқытудың технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы 
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ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің негізгі әдістемелерін, хромды ферроқорытпаларды өндірудің 

материалдық және жылулық балансын құруды білу.  Е. Қорытпалардың технологиялық сұлбасын оқу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиядағы нанотехнология 

Бағдарлама авторы: Әбдірашит А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге «Металлургиядағы нанотехнологиялар» пәнінің маңыздылығын 

түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нанотехнология негіздері. Наноқұрылым. Нанообъектілердің негізгі қасиеттері. 
Наноұнтақтардың түрлері. Металардың нанобөлшектерін синтездеу әдістері. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Металлургиядағы нанотехнологиялар негіздері. B. Наноматериалдар жасау 

принциптерімен танысу. C. Нанотехнологияларды қолдану ерекшеліктері D. Нанотехнологияның негізгі 

прринциптері. Е. Наноматериалдардың қасиеттерің зерттеу. 

 

5.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің технологиясы (болат металлургиясы және оны өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Рельс және арқалық өндірісінің  технологиясы 

Бағдарлама авторы: Самуратов Е.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге рельстік болатты өндіру теориялық негізін үйрету, рельстік болатты 

доғалық электр пештерде балқытудың технологиясы бойынша білім, бағдар беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде рельстер мен арқалықтар өндірісінің сипаттамасы, шығарылатын өнімнің 

сұрыптамасы және оны алудың технологиялық үрдістері қысқаша көрсетілген. Пәннің маңызды бөлігі рельстер 

мен арқалықтарды илемдеудің технологиялық үрдістерін сипаттауға, сондай-ақ илемдеу біліктерін калибірлеу 
есептерін орындау мысалдары, дайындаманың массасы және илемдеу үрдісінің параметрлері берілген. 

Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Рельстік болатты өндірудің теориялық негізін білу және түсіну. В. Тәжірибеде 

сызықтық сұлба бойынша блюмдерді өндіру бойынша білімін пайдалану. С. Қысатын клетьтегі жүріп жатқан 

үдеріске байланысты дайындама туралы ұйғарым жасау.Д. Рельс пен арқалық өндірісінің технологиялық 

үдерістерін жетілдіру үшін өзінің қызметінде алған теорялық білімін қолдана білу. Е. Рельс пен арқалық 

өндірісінің технологиялық сұлбасын оқу.  
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болатты салқындай илемдеудің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әр түрлі типті стандарда металды қыздыру, илемдеу технологиясы 

туралы білімін қалыптастыру және осы дағдыларды өзінің кәсіби қызметінде қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде болаттың әртүрлі маркаларынан суықтай илемдеу технологиясы бойынша 

негізгі мәліметтер берілген. Илемдеу теориясының негіздері, құбырларды, табақтарды суықтай илемдеу тәсілдері 

мен технологиясы, сондай-ақ суықтай илемдеу орнақтарының негізгі түрлері мен конструкциялары 

қарастырылған. Технологиялық құрал, суық илемдеуге дайындау, термиялық өңдеу бойынша қажетті мәліметтер 

берілді. 

Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. илемдеу процесінің мәні және теориялық негіздері В. қысыммен өңдеу 

алдында металды қыздыру технологиясы, С. парақтарды, жолақтарды, сұрыптық профильдерді суықтай илектеу 

технологиясы; Д. жіксіз және дәнекерленген құбырларды, сымдарды өндіру технологиясы Е. түсті металдар мен 

қорытпаларды илемдеу, литрлік емес илемдеу, калибрлеу технологиялары. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болатты ыстықтай илемдеудің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Илемдеу өндірісінің технологиясы негіздерін, илектеу сұлбаларын таңдау 

принципін, өңдеу режимдерін және процесс параметрлерін есептеу әдістерін, сонымен қатар илектеу сапасын 

қалыптастыру заңдылықтарын зерттеу жолымен илектеу өндірісінің ең тиімді технологиялық процестерін 

жасауға студенттерді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде болатты ыстықтай илемдеу технологиясы, металдарды қысыммен өңдеу 

үрдістерінің технологиясы мен практикасы, атап айтқанда, ыстықтай илемделген табақты болатты өндіру 

технологиясы баяндалған. Сондай-ақ қалың табақты стандарда ыстықтай илемделген болат өндірісінің 
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технологиясы, басқа стандарда ыстықтай илемделген табақты болат өндірісінің технологиясы, табақты болатты 

ыстықтай илемдеу цехтарында жолақтарды өңдеу режимдері сипатталады. 

Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. илемдеу процесінің мәні және теориялық негіздері В. қысыммен өңдеу 

алдында металды қыздыру технологиясы, С. парақтарды, жолақтарды, сұрыптық профильдерді Ыстықтай 

илектеу технологиясы;Д. жіксіз және дәнекерленген құбырларды, сымдарды өндіру технологиясы Е. түсті 

металдар мен қорытпаларды илемдеу, литрлік емес илемдеу, калибрлеу технологиялары. 
 

6.1 Модуль - Металлургиялық өндірісті жобалау (ферроқорытпалар металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық агрегаттардың құрылымы және оларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құбыр цехтарының жабдықтары" пәнін оқытудың мақсаты-студенттерді құбыр 

илектеу өндірісінің жабдықтарын пайдалану және жетілдіру саласында өндірістік және зерттеу жұмыстарына 

дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән заманауи принциптер мен технологиялық жобалауды ұйымдастыруды ұсыну 

және пеш агрегаттарын, бөлек түйіндері мен машиналарының, типтік жобалар мен жаңа жобалық шешімдердің 

стандарттау мен унификациясының орнатылған деңгейлерін реттейтін нормативті құжаттарды, жұмыс жасап 

тұрған нормативтер мен инструкцияларды есепке ала отырып металлургиялық нысандарды (пештерді, 

жабдықтардың қондырғылары) құру. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Тігу және жаю орнақтарын, сондай-ақ Құбыр илемдеу цехтарының басқа да 

жабдықтарын орнату және тағайындау бойынша білім алу, жабдықтың негізгі техникалық-экономикалық 
көрсеткіштерінің ұтымды үйлесімін анықтай білу, металлургиялық өндіріс жабдықтарын есептеу және пайдалану 

кезінде студенттерге қажетті практикалық дағдыларды үйрету. B. Бөлшектерді пайдалану мақсаттарынан 

тәуелділікке тәуелділікті зерттеу материалдарыиспобыиххимико-термиялық өңдеу құралдары. C. Қазіргі 

заманғы есептеуіш техника мен дайын бағдарламаларды пайдалана отырып теориялық әдістердің көмегімен 

лайықты әсер ететін машиналар конструкциялары мен бөлшектерінің кернеулі-деформацияланған күйін 

анықтау. D. Жобалау кезінде машиналар жетектеріндегі динамикалық жүктемелерді есептеу және пайдалану 

процесінде жүктемені талдау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық нысандарды жобалау 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық нысандарды (зауыт, цех, бөлімше) технологиялық жобалау мен 

құрылысын ұйымдастырудың заманауи принциптері мен түсініктерін құрылыс констукциясының, ғимараттар 

мен жеке түйіндер мен машиналардың типті жобалары мен жаңа жобалық шешімдерін стандарттау мен 

бірегейлендірудің негізгі деңгейін регламенттейтін, нормативтер мен инструкцияларға әсер ететін нормативті 

құжатнамалардың талаптарын ескере отырып маман дайындау.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде нормативтік құжаттардың талаптарын, типтік жобаларды, жаңа жобалық 
шешімдерді, құрылыс конструкцияларын, ғимараттарды, жекелеген тораптар мен машиналарды стандарттау мен 

біріздендірудің белгіленген деңгейін реттейтін қолданыстағы нормативтер мен нұсқауларды ескере отырып, 

металлургиялық объектілерді (зауыт, цех, учаске, бөлімше) жобалау негіздері, технологиялық жобалау мен 

салуды ұйымдастыру және қазіргі принциптері берілген. 

Пререквизиттері: Стандартттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер, Металлургиялық агрегаттар 

құрылымы және оларды жобалау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Шикіқұрам, пеш, құю аралықтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі 

есептеулерді; дайын өнім қоймасы мен БҮҚЖ жабдықтарын; металлургиялық цехтардың (нысандардың) 

заманауи жоспарлау шешімдерін; кәсіби терминологияны білу және түсіну. В. Тәжірибеде шаруашылық 

қажеттілік, техника-экономикалық тиімділік және қоғамдық пайдалылығына байланысты өндірістің қайта 

құрылуын және технологиялық қайта жабдықталуын, жаңадан салынуының тиімділігін негізде; металлургиялық 

цех бөлімшелерінің көлемдік-жоспарлау шешімдерін талдау; металлургиялық нысандарды (цехтарды) жобалау 

бойынша есептеулерді жүргізу. С. Шикіқұрам, пеш, құю аралықтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі 

есептеулер; дайын өнім қоймасы мен БҮҚЖ жабдықтарын таңдау; металлургиялық цехтардың (нысандардың) 

заманауи жоспарлау шешімдері бойынша ұйғарым жасай білу.  Д. Техникалық және құрылыс-монтаждық 

сызуларды білу.Е. Металлургиялық жабдықтардың технологиялық схемасын құрастыру. 
 

6.2 Модуль – Илемдеу өндірісін жобалау (болат металлургиясы және оны өңдеу) 



132 

 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Илемдеу жабдықтарының құрылымы және оларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құбыр цехтарының жабдықтары" пәнін оқытудың мақсаты-студенттерді құбыр 

илектеу өндірісінің жабдықтарын пайдалану және жетілдіру саласында өндірістік және зерттеу жұмыстарына 

дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән илемдеу цехтары жабдықтарының құрамын, өнімнің сұрыптамасын және 

илемдеу стандарында илемдеудің технологиялық үрдісін сипаттайды. Ғылыми, эксперименталдық және 

өндірістік деректерді пайдалана отырып, кинематикалық және энергокүштік есептеулердің көптеген 

мысалдарымен суреттелген машина конструкциялары мен талдау әдістемесі қарастырылады. Жаңа илемдеу 

орнақтарының, сондай-ақ жаңа машиналар мен механизмдердің құрылымдарына талдау жасалды. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Тігу және жаю орнақтарын, сондай-ақ Құбыр илемдеу цехтарының басқа да 

жабдықтарын орнату және тағайындау бойынша білім алу, жабдықтың негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерінің ұтымды үйлесімін анықтай білу, металлургиялық өндіріс жабдықтарын есептеу және пайдалану 
кезінде студенттерге қажетті практикалық дағдыларды үйрету. B. Бөлшектерді пайдалану мақсаттарынан 

тәуелділікке тәуелділікті зерттеу материалдарыиспобыиххимико-термиялық өңдеу құралдары. C. Қазіргі 

заманғы есептеуіш техника мен дайын бағдарламаларды пайдалана отырып теориялық әдістердің көмегімен 

лайықты әсер ететін машиналар конструкциялары мен бөлшектерінің кернеулі-деформацияланған күйін 

анықтау. Д. Жобалау кезінде машиналар жетектеріндегі динамикалық жүктемелерді есептеу және пайдалану 

процесінде жүктемені талдау. Е. Жаңа илемдеу орнақтарының, сондай-ақ жаңа машиналар мен механизмдердің 

құрылымдарына талап білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Илемдеу цехтарын жобалау 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Илемдеу цехтардың (зауыт, цех, бөлімше) технологиялық жобалау мен 

құрылысын ұйымдастырудың заманауи принциптері мен түсініктерін құрылыс констукциясының, ғимараттар 

мен жеке түйіндер мен машиналардың типті жобалары мен жаңа жобалық шешімдерін стандарттау мен 

бірегейлендірудің негізгі деңгейін регламенттейтін, нормативтер мен инструкцияларға әсер ететін нормативті 

құжатнамалардың талаптарын ескере отырып маман дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде жобалау негіздері, жобалық құжаттаманың құрамы мен мазмұны, илемдеу 
цехтарды жобалаудың бастапқы материалдары мен нормативтері, жобалық шешімдерді зерттеу және талдау 

әдістері көрсетілген. Инженерлік жобалау мен оңтайлы жобалық шешімдерді таңдауда едәуір назар аударылған. 

Сортты дайындамаларды илемдеу өндірісінің құрылымы мен сұлбалары, сондай-ақ сортты илемдеу 

тұрақтарының классификациясы қарастырылған. 

Пререквизиттері: Стандартттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер, Металлургиялық агрегаттар 

құрылымы және оларды жобалау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Илек цехтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі есептеулерді білу 

және түсіну. В. Тәжірибеде шаруашылық қажеттілік, техника-экономикалық тиімділік және қоғамдық 

пайдалылығына байланысты өндірістің қайта құрылуын және технологиялық қайта жабдықталуын, жаңадан 

салынуының тиімділігін негізінде; илек цех бөлімшелерінің көлемдік-жоспарлау шешімдерін талдау. С. Илек 

цехтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі есептеулер арқылы ұйғарым жасай білу.  Д. Техникалық және 

құрылыс-монтаждық сызуларды білу Е. Илемдеу жабдықтарын технологиясын құрастыру.  

 

7Модуль  – Металдарды қорғау әдістері және металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Коррозия және металдарды қорғау 

Бағдарлама авторы: Абилберикова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, 

Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға 

дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы болат өндірісі, түсті металдар өндірісі, металдар мен 

қорытпаларды құю, илемдеу өндірісі қамтитын Металлургия туралы жалпы түсініктерді студенттердің оқуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық 

үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы 

тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін 
қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау әдістерін 

зерттейді. 
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Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 

өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Газды және сұйық электрөткізгіш орталардағы коррозиялық процестер 

теориясының негіздерін, техногенді және антропогендік факторлардың әсерінен Конструкциялық 

материалдардың қасиеттері мен күйі туралы жалпы мәліметтерді білу. В. Қоршаған немесе өндірістік ортаның 

коррозиялық процестер ағымының заңдылықтарына әсер ету сипатын практикада бағалау. С.  Металл 

материалдардың коррозиялық төзімділігін бағалау әдістерін меңгеру. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың 

көмегімен нақты металлургиялық процестердің мәнін түсіндіре білу; металлургиялық бағыт бойынша ғылыми 

конференцияларда, мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Жоғары температуралы тотығу және 

металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: Ерекеева Г.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық кәсіпорындардағы жұмысшы еңбегін қорғаудың теориялық, 

практикалық, әдістемелік негіздерін игеру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Металлургия өндірісіндегі зиянды факторлар. Жек қорғаныс құралдары. Еңбектің 

қауіпсіз шарттары. Жұмыс нарядтарының және рұқсат беру жүүйесі.  

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Металлургиялық кәсіпорындардағы жұмысшы еңбегін қорғаудың теориялық, 

практикалық, әдістемелік негіздерін білу және түсіну. В. Тәжірибеде қауіпсіздік техникасының ережелерін 

сақтау, өндірісте жарақаттануға мәжбүр ететін факторларды анықтау және алдын алу. С. Кәсіби қызметінде 

теориялық білімдерін қолдана білу. D. Ғылыми пікірталастар жүргізу Е. Қауіпті және зиянды өндірістік 

факторлар бойынша есептеулер жүргізе білу; бақытсыз жағдайларда көмек көрсете білу, апат кезінде адамдарды 

эвакуациялау және т.б.  

 

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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5.1 Модуль - Қоғамдық пәндер және кәсіпкерлік дағдылар, 10 кредит 

ЖББП ТК KBN 2106 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

5.2 Модуль – Қоғамдық пәндер және экология, 10 кредит 

ЖББП ТК ETD 2016 Экология және тұрақты даму 3 5 

ЖББП МК Fil 2107 Философия 3 5 

6.1 Модуль – Металлургиялық өндірістің теориялық негіздері (ферроқорытпалар металлургиясы), 15 

кредит 

БП ТК MUFH 2208 Металлургиялық үрдістердің физика-химиясы 3 5 

БП ТК MBZhFT 2209 Металдық және бейметалдық жүйелердің фазалық тепе-теңдігі 4 5 

БП ТК MUT 2210 Металлургиялық үрдістер теориясы 4 5 

6.2 Модуль – Металдар мен қорытпалар өңдеудің теориялық негіздері (болат металлургиясы және оны 

өңдеу), 15 кредит 

БП ТК PT 2208 Пластикалық теориясы 3 5 

БП ТК MBZhT 2209 Металдық және бейметалдық жүйелердің термодинамикасы 4 5 

БП ТК MKOT 2210 Металдарды қысыммен өңдеу теориясы 4 5 

7.1 Модуль – Металдар мен қорытпалар өндірісінің технологиясы (ферроқорытпалар металлургиясы), 20 

кредит 

БП ЖК MUTeh 2211 Металлургиялық үрдістер технологиясы 3 5 

КП ТК MOT 2301 Металлургиялық өндірістің технологиясы 3 5 

КП ЖК MOZhZh 2302 
Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және 

жылуэнергетикасы 
4 5 
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КП ТК MAKOZh 2303 
Металлургиялық агрегаттардың құрылымы және оларды 

жобалау 
4 5 

7.2 Модуль – Металдар мен қорытпалар өңдеу мен өндірістің технологиясы (болат металлургиясы және 

оны өңдеу), 20 кредит 

БП ЖК MUTeh 2211 Металлургиялық үрдістер технологиясы 3 5 

КП ТК BPTOTT 2301 Болатты пештен тыс өңдеудің теориясы мен технологиясы 3 5 

КП ЖК MOZhZh 2302 
Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және 

жылуэнергетикасы 
4 5 

КП ТК IZhKOZh 2303 Илемдеу жабдықтарының құрылымы және оларды жобалау 4 5 

8.1 Модуль – Металдардың құрылымы және оларды қорғаудың тәсілдері  (ферроқорытпалар 

металлургиясы), 15 кредит 

БП ТК MMK 2212 Металлография, металтану және кристаллография 3 5 

БП ЖК KMK 2213 Коррозия және металдарды қорғау 4 5 

БП   Өндірістік практика 4 5 

8.2 Модуль – Металдардың қасиеттері мен оларды қорғаудың тәсілдері (болат металлургиясы және оны 

өңдеу), 15 кредит 

БП ТК MTK 2212 Металдардың технологиялық қасиеттері 3 5 

БП ЖК KMK 2213 Коррозия және металдарды қорғау 4 5 

БП   Өндірістік практика 4 5 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 
 

7.1 Модуль – Металдар және қорытпалар өндірісінің технологиясы (ферроқорытпалар металлургиясы) 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Металлургиялық өндірістің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді болат пен қорытпаларды балқытудың әр түрлі заманауи 

технологияларымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металлургиялық үрдістер технологиясы пәні екі негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші 

бөлімде шикізатты балқытуға дайындау, металлдарды домна пешінде тотықсыздандыра балқыту және болат 

балқыту үрдістері қарастырылады. Шикізатты дайындау агломерация және брикеттеу жолымен кесектеуден 

тұрады. Домна үрдісі тотықсыздану, қож түзу және шойынды алу үрдістерін қарастырады. Шойынды болатқа 

айналдыру болат балқыту агрегаттарында жүргізіледі. Екінші бөлімде ауыр, жеңіл және сирек металлдар 

өндірісінің технологиялары бойынша жалпы курс қамтылған. Маңызды түсті металлдар металлургиясы бойынша 
негізгі мәліметтер берілген. Әр түрлі металлургиялық өнімдердің: қож, балқыма, штейн, тотықтардың және т.б. 

физика-химиялық сипаттамалары, сондай-ақ металлургиялық зауыттар жабдықтарының негізгі түрлерінің 

сипаттамалары берілген. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. 

Постреквизиттері: Металлургиялық өндірісті автоматтандыру. Металлургиялық нысандарды жобалау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Әртүрлі ферроқорытпалар мен болаттарды балқыту кезіндегі химиялық 

реакцияларды білу және түсіну. Металл мен қож құрамын шикіқұрам материалдарын есептеу жолымен анықтау 

ептілігін игеру.  В. Тәжірибеде шикіқұрамды есептеуге арналған формулаларды әрі қарай металл мен қождың 

керекті құрамын алуға пайдалану. С. Металлдарды балқытудың әр түрлі әдістерін әдеби мәліметтердің көмегімен 

жүргізу. D. Химия және металлургиялық өндіріс негіздері секілді пәндер бойынша білімдерді қалыптастыру. Е. 

Негізгі металл және қожтүзуші фазаларды анықтауға арналған жаңа бағдарламалық кешендерді қолдану ептілігін 

игеру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және жылуэнергетикасы 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жылу энергетикалық ресурстар мен материалдарды барынша 

үнемдеу, технологиялық процестерді қарқындандыру және оңтайландыру мақсатында энерготехнологиялық 
агрегаттарды (пештерді) таңдай алатындай дәрежеде алу, түрлендіру, беру және пайдалану әдістеріне теориялық 

және іс жүзінде дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу металлургиялық өндірістің жылутехникасы және жылуэнергетикасы 

саласында теориялық және практикалық білім алуға мүмкіндік береді, соның ішінде металдарды өндіру және 

өңдеу кезінде жылу үрдістері саласында, энергетикалық және конструктивтік сипаттамалар кешенімен 

ұсынылған, жылутехникалық өлшеулер мен есептеулерді орындаудың тәжірибелік дағдысы. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Отын және оның жануын есептеу, пештегі газ қозғалысының механикасы, 
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тұтас орталарда жылудың таралуының негізгі заңдылықтары, отқа төзімді материалдардың қасиеттері, 

металлургиялық пештердің жұмысы мен конструкциялары туралы негізгі ережелер. В. Отынның жануының 

негізгі параметрлерін есептеу, газ жүргізу жүйесінде газдардың қозғалысы кезіндегі Арынның шығынын есептеу, 

Анықтамалық әдебиет бойынша желдеткіштер мен түтін сорғыштарды, жылу балансын құрастыра отырып, 

пеште жылу тұтыну процестері мен жылу шығынын таңдау, нақты технологиялық пешті футерлеу үшін отқа 

төзімді материалдарды таңдау. C. Пәнді оқу нәтижесінде алынған теориялық білімді жылуэнергетикалық өндіріс 

саласындағы өндірістік-технологиялық, конструкторлық және зерттеу қызметіне қолдану. D. 

Жылуэнергетикалық өндірістің технологиялық, конструктивтік, есептік шешімдерін таңдауда. Е. Конструктивтік 

сипаттамалар кешенімен ұсынылған, жылутехникалық өлшеулер мен есептеулерді орындап білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Металлургиялық агрегаттардың құрылымы және оларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құбыр цехтарының жабдықтары" пәнін оқытудың мақсаты-студенттерді құбыр 

илектеу өндірісінің жабдықтарын пайдалану және жетілдіру саласында өндірістік және зерттеу жұмыстарына 

дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән заманауи принциптер мен технологиялық жобалауды ұйымдастыруды ұсыну 
және пеш агрегаттарын, бөлек түйіндері мен машиналарының, типтік жобалар мен жаңа жобалық шешімдердің 

стандарттау мен унификациясының орнатылған деңгейлерін реттейтін нормативті құжаттарды, жұмыс жасап 

тұрған нормативтер мен инструкцияларды есепке ала отырып металлургиялық нысандарды (пештерді, 

жабдықтардың қондырғылары) құру. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Тігу және жаю орнақтарын, сондай-ақ Құбыр илемдеу цехтарының басқа да 

жабдықтарын орнату және тағайындау бойынша білім алу, жабдықтың негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерінің ұтымды үйлесімін анықтай білу, металлургиялық өндіріс жабдықтарын есептеу және пайдалану 

кезінде студенттерге қажетті практикалық дағдыларды үйрету. B. Бөлшектерді пайдалану мақсаттарынан 

тәуелділікке тәуелділікті зерттеу материалдарыиспобыиххимико-термиялық өңдеу құралдары. C. Қазіргі 

заманғы есептеуіш техника мен дайын бағдарламаларды пайдалана отырып теориялық әдістердің көмегімен 

лайықты әсер ететін машиналар конструкциялары мен бөлшектерінің кернеулі-деформацияланған күйін 

анықтау. D. Жобалау кезінде машиналар жетектеріндегі динамикалық жүктемелерді есептеу және пайдалану 

процесінде жүктемені талдау. 

 

7.2 Модуль – Металдар мен қорытпалар өңдеу мен өндірістің технологиясы (болат металлургиясы және 
оны өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болатты пештен тыс өңдеудің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Абілберикова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, 

Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға 

дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы болат өндірісі, түсті металдар өндірісі, металдар мен 

қорытпаларды құю, илемдеу өндірісі қамтитын Металлургия туралы жалпы түсініктерді студенттердің оқуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Болат алудың дәстүрлі және жаңа болат балқытатын технологияларының теориялық 

негіздерін және болат балқытатын агрегаттардың принциптік конструкциялық айырмашылықтарын жүйелі түрде 

сипаттау берілген. Болат балқыту агрегаттарында өтетін негізгі реакциялардың термодинамикалық 

ерекшеліктері қарастырылды.  Конвертерлерде, Мартен және екі бұрылған пештерде, үздіксіз жұмыс істейтін 

электр пештерінде және агрегаттарда болатты балқыту технологиясының негіздері баяндалған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. 

Постреквизиттері: Металлургиялық өндірісті автоматтандыру. Металлургиялық нысандарды жобалау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық және физикохимиялық процестердің, технологиялық процестерге, 
қара металдарды өндіруге арналған агрегаттар мен жабдықтарға қатысты массоперенос процестерінің негізгі 

заңдылықтарын, болат өндірісінің теориялық негіздерін, конверторлар мен Мартен пештерінде болат балқыту 

технологиясын білуге тиіс.B. қара металдар өндірісінің технологиялық процестерінде болатын химиялық және 

физико-химиялық процестерді, массоперенос процестерін есептеуді және талдауды білуі тиіс. C. Қара 

металдарды өндірудің ұтымды тәсілдерін таңдай білу, оларды өндірудің технологиялық процестерінің 

материалдық баланстарын есептеу. Д. қазіргі заманғы математикалық аппаратты және есептеуіш техника 

құралдарын қолдана отырып, қожды жүйелердің термодинамикалық-талдау әдістерін студенттердің меңгеруіне 

қол жеткізу. Е. конвертерлерде, Мартен және екі бұралған пештерде, үздіксіз жұмыс істейтін электр пештерінде 

және агрегаттарда болатты балқыту технологиясының негіздерін білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Илемдеу жабдықтарының құрылымы және оларды жобалау 
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Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құбыр цехтарының жабдықтары" пәнін оқытудың мақсаты-студенттерді құбыр 

илектеу өндірісінің жабдықтарын пайдалану және жетілдіру саласында өндірістік және зерттеу жұмыстарына 

дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән илемдеу цехтары жабдықтарының құрамын, өнімнің сұрыптамасын және 

илемдеу стандарында илемдеудің технологиялық үрдісін сипаттайды. Ғылыми, эксперименталдық және 

өндірістік деректерді пайдалана отырып, кинематикалық және энергокүштік есептеулердің көптеген 

мысалдарымен суреттелген машина конструкциялары мен талдау әдістемесі қарастырылады. Жаңа илемдеу 

орнақтарының, сондай-ақ жаңа машиналар мен механизмдердің құрылымдарына талдау жасалды. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Тігу және жаю орнақтарын, сондай-ақ Құбыр илемдеу цехтарының басқа да 

жабдықтарын орнату және тағайындау бойынша білім алу, жабдықтың негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерінің ұтымды үйлесімін анықтай білу, металлургиялық өндіріс жабдықтарын есептеу және пайдалану 

кезінде студенттерге қажетті практикалық дағдыларды үйрету. B. Бөлшектерді пайдалану мақсаттарынан 

тәуелділікке тәуелділікті зерттеу материалдарыиспобыиххимико-термиялық өңдеу құралдары. C. Қазіргі 

заманғы есептеуіш техника мен дайын бағдарламаларды пайдалана отырып теориялық әдістердің көмегімен 
лайықты әсер ететін машиналар конструкциялары мен бөлшектерінің кернеулі-деформацияланған күйін 

анықтау. Д. Жобалау кезінде машиналар жетектеріндегі динамикалық жүктемелерді есептеу және пайдалану 

процесінде жүктемені талдау. Е. Жаңа илемдеу орнақтарының, сондай-ақ жаңа машиналар мен механизмдердің 

құрылымдарына талап білу. 

 

8.1 Модуль – Металдардың құрылымы және оларды қорғаудың тәсілдері (ферроқорытпалар 

металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Металлография, металтану және кристаллография 

Бағдарлама авторы: Абілберікова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді металдардың қасиеттері мен құрылымдары, ақауларымен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нақты және реал кристалдар. Металдардың кристалды құрылым ақаулары. 

Макросараптама. Материалдың кристалдық құрылымын зерттеу. Ақаулардың туындауы. Қатты заттың 

деформациясы кезіндегі пайда болатын ақаулар. Бетті өңдегендегі ақаулар. Құюдан пайда болған ақаулар. 

Термоөңдеу ақаулары. Сақтау ақаулары.  
Пререквизиттері: Металдар өндірісі және өндеудің негіздері  

Постреквизиттері: Илемдеу өндірісін автоматтандыру, Илемдеу цехтарын жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндіру мен тасымал кезіндегі материалдарда болып жатқан физикалық 

құбылысты білу; олардың қасиеттерімен байланысы; заманауи металдық және бейметалдық материалдардың 

негізгі қасиеттерін білу және түсіну. В. Өндіру мен тасымал шарты сараптамасы нәтижесінен материалды дұрыс 

таңдау, машина бөлшектерінің жоғары сенімділігі мен ұзақтығын қамтамасыз ететін, берілген құрылым мен 

қасиетті алу мақсатында оған өңдеуді тағайындау. Материалтанудың ғылым ретінде болашақтағы даму ұғымы 

болу. С. Металдардың сипаттамасы мен олардың қосылыстары сұрақтарын меңгеру өз пікірін айтуға, идеяны 

бағалауға және металдар құрылысын қалыптастыру жөнінен қорытындысын тұжырымдауға ықпал етеді. D. 

Металдардың сипаттамасы мен олардың қосылыстары облысындағы білімдер металдардың ақаулары жөнінен 

кешенді білімдерін игерудің арқасында студенттерде араласу облысындағы шеберліктерін көрсетеді. Е.  Әр түрлі 

пайдалану факторлары әсер еткен кездегі машина бөлшектерінің істен шығу себептері мен материалдардың 

тәртібін бағалап білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Коррозия және металдарды қорғау 

Бағдарлама авторы: Абилберикова А.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, 

Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға 

дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы болат өндірісі, түсті металдар өндірісі, металдар мен 

қорытпаларды құю, илемдеу өндірісі қамтитын Металлургия туралы жалпы түсініктерді студенттердің оқуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық 

үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы 

тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін 

қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау әдістерін 

зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 

өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. 
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Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Газды және сұйық электрөткізгіш орталардағы коррозиялық процестер 

теориясының негіздерін, техногенді және антропогендік факторлардың әсерінен Конструкциялық 

материалдардың қасиеттері мен күйі туралы жалпы мәліметтерді білу. В. Қоршаған немесе өндірістік ортаның 

коррозиялық процестер ағымының заңдылықтарына әсер ету сипатын практикада бағалау. С.  Металл 

материалдардың коррозиялық төзімділігін бағалау әдістерін меңгеру. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың 

көмегімен нақты металлургиялық процестердің мәнін түсіндіре білу; металлургиялық бағыт бойынша ғылыми 

конференцияларда, мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Жоғары температуралы тотығу және 

металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін білу. 

 

8.2 Модуль – Металдардың қасиеттері мен оларды қорғаудың тәсілдері (болат металлургиясы және оны 

өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы:  Металдардың технологиялық қасиеттері 

Бағдарлама авторы: Әбдірашит А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге материалдардың технологиялық қасиеттерінің маңыздылығын 

үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Металдардың технологиялық қасиеттері. Қорытпалардың технологиялық  

қасиеттері. Қаттылық. Беріктік. Тұтқырлық. Серпімдік. Пропорционалдық шегі. Аққыштық шегі. Беріктік шегі. 

Пластикалық. Шаршау беріктілігі. Созымдылық шегі. Металдың беріктігі. Температураның қасиетке әсері. 

Металдардың технологиялық қасиеттері.   

Пререквизиттері: Металдар өндірісі және өндеудің негіздері  

Постреквизиттері: Илемдеу өндірісін автоматтандыру, Илемдеу цехтарын жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Анағұрлым көп анықталатын материалдардың технологияллық қасиеттерін 

меңгеру. Материалдардың көп талап етілетін технологиялық қасиеттерін анықтауға арналған, тағайындалуына 

байланысты әдістемелер мен прибор, қондырғылармен танысу. В. Материалдардың негізгі технологиялық 

қасиеттері: тұтқырлық қасиеттері, толық емес тұтқырлық, пластикалық деформация механизмі, деформациялық 

қаттылық, аққыштық, жоғарыпластикалық, бейметалдық материалдардың пластикалық деформациясы, бұзылу 

теориясы, сынғыштық, баяу бұзылу, шаршап бұзылу, материалдардың желінуі мен тозуы, материалдардың 

бұзылуға қарсылығын жоғарылатуының физикалық негізі. Материалдардың анағұрлым талап етілетін 

технологиялық қасиеттерін анықтау қондырғыларының, приборларының және әдістерінің негізі. С. Металдардың 

технологиялық қасиеттері сұрақтарын меңгеру өз пікірін айтуға, идеяны бағалауға және металдардың 

технологиялық қасиеттері жөнінен қорытындысын тұжырымдауға ықпал етеді. D. Металдардың технологиялық 

қасиеттері облысындағы білімдер металдардың технологиялық қасиеттері жөнінен кешенді білімдерін игерудің 
арқасында студенттерде араласу облысындағы шеберліктерін көрсетеді. Е. Технологиялық қасиеттері бойынша 

әр түрлі материалдарды реттеу. Кәсіпорын әдістемесі, сала стандарттары, ГОСТ түрінде өңделген әдістеме 

бойынша материалдардың технологиялық қасиеттерін зерттеуді орындау. Материалдардың физикалық 

қасиеттерінің талап ету өзгерулерінің жолдарын іздеу.  
 

5В070900 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

3 курс 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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9.1 Модуль – Металл құрылымы, оларды алу, зерттеу және қорғау әдістері (ферроқорытпалар 

металлургиясы), 25 кредит 

БП ЖК KMK 3216 Коррозия және металдарды қорғау 5 5 

БП ТК MMK 3217 Металлография, металтану және кристаллография 5 5 

БП ТК 
TTShKME 

3218 

Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды 

экстракциялау 
5 5 

БП ТК GZN 3219 Ғылыми зерттеу негіздері 6 5 

БП ЖК  Өндірістік практика 6 5 

9.2 Модуль – Металдар қасиеттері мен ақаулары, оларды қорғау әдістері (болат металлургиясы және 

оны өңдеу), 25 кредит 

БП ЖК KMK 3216 Коррозия және металдарды қорғау 5 5 

БП ТК MTK 3217 Металдардың технологиялық қасиеттері 5 5 
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БП ТК MABSB 3218 Металдар ақаулары және бұйымның сапасын бақылау 5 5 

БП ТК TZhUN 3219 Тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру негіздері 5 5 

БП  Өндірістік практика 6 5 

10.1 Модуль – Металлургиялық өндірістің агрегаттары, жылутехникасы және стандарттау негіздері 

(ферроқорытпалар металлургиясы), 15 кредит 

КП ЖК MOZhZh 3301 
Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және 

жылуэнергетикасы 
5 5 

БП ТК SSTO 3220 Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер 6 5 

КП ТК 
MAKOZh 

3302 

Металлургиялық агрегаттардың құрылымы және оларды 

жобалау 
6 5 

10.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің жабдықтары, жылутехникасы және стандарттау негіздері (болат 

металлургиясы және оны өңдеу), 15 кредит 

КП ЖК MOZhZh 3301 
Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және 

жылуэнергетикасы 
5 5 

БП ТК SSTO 3220 Стандарттау, сертификаттау және метрология 6 5 

КП ТК IZhKOZh 3302 Илемдеу жабдықтарының құрылымы және оларды жобалау 6 5 

11Модуль  – Металлургиялық өндіріс және оның жоғары технологиялары, 20 кредит 

КП ЖК BOTT 3303 Болат өндірісінің теориясы мен технологиясы 5 5 

КП МК MOTeh 3304 Металлургиялық өндірістің технологиясы 5 5 

КП ЖК BAE 3305 Болаттың арнайы электрометаллургиясы 6 5 

КП ЖК MN 3306 Металлургиядағы нанотехнология 6 5 

 

9.1 Модуль – Металл құрылымы, оларды алу, зерттеу және қорғау әдістері (ферроқорытпалар 

металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Коррозия және металдарды қорғау 
Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, 

Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға 

дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы болат өндірісі, түсті металдар өндірісі, металдар мен 

қорытпаларды құю, илемдеу өндірісі қамтитын Металлургия туралы жалпы түсініктерді студенттердің оқуы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық 

үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы 

тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін 

қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау әдістерін 

зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 

өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Болатты салқындай илемдеудің технологиясы, Ферроқорытпа өндірісінің теориясы мен 

технологиясы 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Газды және сұйық электрөткізгіш орталардағы коррозиялық процестер 

теориясының негіздерін, техногенді және антропогендік факторлардың әсерінен Конструкциялық 

материалдардың қасиеттері мен күйі туралы жалпы мәліметтерді білу. В. Қоршаған немесе өндірістік ортаның 
коррозиялық процестер ағымының заңдылықтарына әсер ету сипатын практикада бағалау. С.  Металл 

материалдардың коррозиялық төзімділігін бағалау әдістерін меңгеру. D. Физикалық-химиялық заңдылықтардың 

көмегімен нақты металлургиялық процестердің мәнін түсіндіре білу; металлургиялық бағыт бойынша ғылыми 

конференцияларда, мақалаларды жазу кезінде өз ойларын дұрыс баяндау. Е. Жоғары температуралы тотығу және 

металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлография, металтану және кристаллография 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде газдардың молекулалық теориясы мен термодинамиканың негізгі 

құбылыстары, ұғымдары, заңдары мен әдістері туралы түсінік қалыптастыру, қарапайым практикалық есептер, 

сондай-ақ зертханадағы эксперименталды жұмыстар дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық 

үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы 

тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін 

қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау әдістерін 

зерттейді. 
Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 
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өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. Илемдеу өндірісін автоматтандыру 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндіру мен тасымал кезіндегі материалдарда болып жатқан физикалық 

құбылысты білу; олардың қасиеттерімен байланысы; заманауи металдық және бейметалдық материалдардың 

негізгі қасиеттерін білу және түсіну. В. Өндіру мен тасымал шарты сараптамасы нәтижесінен материалды дұрыс 

таңдау, машина бөлшектерінің жоғары сенімділігі мен ұзақтығын қамтамасыз ететін, берілген құрылым мен 

қасиетті алу мақсатында оған өңдеуді тағайындау. Материалтанудың ғылым ретінде болашақтағы даму ұғымы 

болу. С. Металдардың сипаттамасы мен олардың қосылыстары сұрақтарын меңгеру өз пікірін айтуға, идеяны 

бағалауға және металдар құрылысын қалыптастыру жөнінен қорытындысын тұжырымдауға ықпал етеді. D. 

Металдардың сипаттамасы мен олардың қосылыстары облысындағы білімдер металдардың ақаулары жөнінен 

кешенді білімдерін игерудің арқасында студенттерде араласу облысындағы шеберліктерін көрсетеді. Е.  Әр түрлі 

пайдалану факторлары әсер еткен кездегі машина бөлшектерінің істен шығу себептері мен материалдардың 

тәртібін бағалап білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды экстракциялау 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық өнеркәсіпте тиімді пайдалану үшін тау жыныстарының, 

минералдардың қасиеттері мен табиғатын студенттердің зерттеуі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық 

үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы 

тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін 

қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау әдістерін 

зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 

өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. Илемдеу өндірісін автоматтандыру 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. газ сұйықтарының қасиеттерін білу және түсіну. В. металлургиялық 

балқымалардың қасиеттерін сипаттау. С. пікір шығару қабілеті. D.шикізат дайындаудың термиялық қосындысы, 

дайын өнім өндірісінің теоритикалық негіздері, олардың ерекшеліктері. Е. осы пән саласындағы білім 

студенттердің табиғи және техногенді шикізаттан қара металдарға қатысты сұрақтар кешенін меңгеруінің 

арқасында қарым-қатынас саласында іскерліктерін анықтайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері 

Бағдарлама авторы: Әбдірашит А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-да ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, оның кезеңдері, металлургия 

саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы негізгі мәліметтерді, сондай-ақ ғылыми баяндамаларды, 

курстық және дипломдық жұмыстарды дайындау және жазу бойынша ұсыныстарды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ғылым туралы негізгі ұғымдарды, оның қоғамдағы маңызын қамтиды. 

Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерін қарастырады. Ғылыми зерттеулер әдісі мен әдіснамасы 

ұғымдарын қарастырады. Зерттеу үшін ғылыми бағытты таңдау дағдыларын және ғылыми-зерттеу жұмысының 

кезеңдерін меңгереді. Ғылыми-техникалық әдебиетті, ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу және талдау. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Металлургия саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасын білу және 

түсіну. В. Іс жүзінде ғылыми баяндамалар, курстық және дипломдық жұмыстар жазу. С. Металлургия 

ғылымының физика, химия және т. б. дәл ғылымдармен байланысын талқылау қабілеті. D. Электрлік және 

магниттік қасиеттерге материалдар мен жабындардың құрамын , құрылымын және жай-күйін жалпылама 

талдауды, төмен молекулярлы заттармен өзара әрекеттесуді, химиялық төзімділікті және коррозияны түсіндіре 

білу. Е. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары мен құрылымын 
құру. 

 

9.2 Модуль – Металдар қасиеттері мен ақаулары, оларды қорғау әдістері (болат металлургиясы және 

оны өңдеу) 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдардың технологиялық қасиеттері 

Бағдарлама авторы: Әбдірашит А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде материалдардың технологиялық қасиеттері бойынша, олардың 

пайдалану қасиеттері болып табылатын, сондай-ақ осы қасиеттерді анықтау қондырғылары, аспаптары мен 

әдістері бойынша білім кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу эксперименттерді математикалық жоспарлау және олардың нәтижелерін 

статистикалық өңдеу әдістерін қолдану негізінде технологиялық процестер мен металлургиялық агрегаттардың 
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тәжірибелік зерттеулерін орындаудың кәсіби дағдылары мен әдістерін қалыптастыруға, соның ішінде гетерогенді 

және гомогенді ортадағы жылу және масса алмасу құбылыстарын, аэрогидродинамика және гидро - және 

пирометаллургиялық процестердің өту физика-химиялық заңдылықтарын зерттеуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Илемдеу цехтарын жобалау. Металлургиялық нысандарды жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Металлургия саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасын білу және 

түсіну. В. Іс жүзінде ғылыми баяндамалар, курстық және дипломдық жұмыстар жазу. С. Металлургия 

ғылымының физика, химия және т. б. дәл ғылымдармен байланысын талқылау қабілеті. D. Электрлік және 

магниттік қасиеттерге материалдар мен жабындардың құрамын , құрылымын және жай-күйін жалпылама 

талдауды, төмен молекулярлы заттармен өзара әрекеттесуді, химиялық төзімділікті және коррозияны түсіндіре 

білу. Е. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары мен құрылымын 

құру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металдар ақаулары және бұйымның сапасын бақылау 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық өнеркәсіпте тиімді пайдалану үшін тау жыныстарының, 
минералдардың қасиеттері мен табиғатын студенттердің зерттеуі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық 

үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы 

тотығу және металдардың электрохимиялық коррозиясының физика-химиялық үрдістерінің негіздерін 

қарастырады. Өндіріс, пайдалану, сақтау және тасымалдау жағдайларында коррозиядан қорғау әдістерін 

зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық 

өндіріске шикізатты дайындау. 

Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. Илемдеу өндірісін автоматтандыру 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. газ сұйықтарының қасиеттерін білу және түсіну. В. металлургиялық 

балқымалардың қасиеттерін сипаттау. С. пікір шығару қабілеті. D.шикізат дайындаудың термиялық қосындысы, 

дайын өнім өндірісінің теоритикалық негіздері, олардың ерекшеліктері. Е. осы пән саласындағы білім 

студенттердің табиғи және техногенді шикізаттан қара металдарға қатысты сұрақтар кешенін меңгеруінің 

арқасында қарым-қатынас саласында іскерліктерін анықтайды 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру негіздері 
Бағдарлама авторы: Сариев О.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-да ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, оның кезеңдері, металлургия 

саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы негізгі мәліметтерді, сондай-ақ ғылыми баяндамаларды, 

курстық және дипломдық жұмыстарды дайындау және жазу бойынша ұсыныстарды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ғылым туралы негізгі ұғымдарды, оның қоғамдағы маңызын қамтиды. 

Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерін қарастырады. Ғылыми зерттеулер әдісі мен әдіснамасы 

ұғымдарын қарастырады. Зерттеу үшін ғылыми бағытты таңдау дағдыларын және ғылыми-зерттеу жұмысының 

кезеңдерін меңгереді. Ғылыми-техникалық әдебиетті, ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу және талдау. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. 

Постреквизиттері: Металлургиядағы жоғарғы технологиялар. Болатты ыстықтай илемдеудің технологиясы 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Металлургия саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасын білу және 

түсіну. В. Іс жүзінде ғылыми баяндамалар, курстық және дипломдық жұмыстар жазу. С. Металлургия 

ғылымының физика, химия және т. б. дәл ғылымдармен байланысын талқылау қабілеті. Е. Ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары мен құрылымын құру. 

 

10.1 Модуль – Металлургиялық өндірістің агрегаттары, жылутехникасы және стандарттау негіздері 

(ферроқорытпалар металлургиясы) 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндірістің жылутехникасы және жылуэнергетикасы 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді жылу энергетикалық ресурстар мен материалдарды барынша 

үнемдеу, технологиялық процестерді қарқындандыру және оңтайландыру мақсатында энерготехнологиялық 

агрегаттарды (пештерді) таңдай алатындай дәрежеде алу, түрлендіру, беру және пайдалану әдістеріне теориялық 

және іс жүзінде дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пәнді оқу металлургиялық өндірістің жылутехникасы және жылуэнергетикасы 

саласында теориялық және практикалық білім алуға мүмкіндік береді, соның ішінде металдарды өндіру және 

өңдеу кезінде жылу үрдістері саласында, энергетикалық және конструктивтік сипаттамалар кешенімен 

ұсынылған, жылутехникалық өлшеулер мен есептеулерді орындаудың тәжірибелік дағдысы. 
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Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиядағы жоғарғы технологиялар. Илемдеу цехтарын жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Отын және оның жануын есептеу, пештегі газ қозғалысының механикасы, 

тұтас орталарда жылудың таралуының негізгі заңдылықтары, отқа төзімді материалдардың қасиеттері, 

металлургиялық пештердің жұмысы мен конструкциялары туралы негізгі ережелер. В. Отынның жануының 

негізгі параметрлерін есептеу, газ жүргізу жүйесінде газдардың қозғалысы кезіндегі Арынның шығынын есептеу, 

Анықтамалық әдебиет бойынша желдеткіштер мен түтін сорғыштарды, жылу балансын құрастыра отырып, 

пеште жылу тұтыну процестері мен жылу шығынын таңдау, нақты технологиялық пешті футерлеу үшін отқа 

төзімді материалдарды таңдау. C. Пәнді оқу нәтижесінде алынған теориялық білімді жылуэнергетикалық өндіріс 

саласындағы өндірістік-технологиялық, конструкторлық және зерттеу қызметіне қолдану. D. 

Жылуэнергетикалық өндірістің технологиялық, конструктивтік, есептік шешімдерін таңдауда. Е. Конструктивтік 

сипаттамалар кешенімен ұсынылған, жылутехникалық өлшеулер мен есептеулерді орындап білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стандарттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер 

Бағдарлама авторы: Тайжгитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері студенттердің метрология, стандарттау 
және сертификаттау саласындағы негізгі ғылыми-практикалық білімді алуы, өнімнің (қызметтің) сапасын 

бақылау және өлшем бірлігін қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін қажетті; өнімді өндіруді, сынауды, 

пайдалануды және кәдеге жаратуды метрологиялық және нормативтік қамтамасыз ету; өнімді стандарттау және 

сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және орындау; өндірістік қызметтің метрологиялық және 

нормативтік сараптамасы болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеру стандарттау және сертификаттаудың негіздері, металлургия 

өндірісінің өнімдерін стандарттау мен сертификаттаудың ерекшеліктері, өнімдер сапасына талдау жасау 

әдістерін игеру, сапаны бақылауды ұйымдастыру, техникалық өлшемдер, бірыңғай өлшеу әдістерін қамтамасыз 

ететін құралдар мен әдістер және дәл өлшеуге қол жеткізетін әдістер туралы теориялық және тәжірбиелік білімді 

меңгеруге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиядағы жоғарғы технологиялар. Илемдеу өндірісінің экономикасы, ұйымдастыру 

және басқару 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Метрология бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, 

әдістемелік материалдар, стандарттау және сертификаттау. B. Өнім мен процестердің сапасын бақылау әдістерін 

қолдану.өнімді сертификаттау. C. Өнімнің сапасын бақылау, стандарттау және бақылау, сынау және өнімді 

қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. D. Өнім сапасын талдау және сапаны бақылауды 
ұйымдастыру тәсілдері. Е. өнімді сертификаттау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық агрегаттардың құрылымы және оларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Нормативтік құжаттардың талаптарын, типтік жобалар мен жаңа жобалық 

шешімдерді, пеш агрегаттарын, Жекелеген тораптар мен машиналарды стандарттау мен біріздендірудің 

белгіленген деңгейін регламенттейтін қолданыстағы нормативтер мен нұсқаулықтарды ескере отырып, 

металлургиялық объектілерді (пештерді, жабдықты қондырғыларды) құру және технологиялық жобалауды 

ұйымдастырудың заманауи қағидаттары мен ұсынымдарын түсінетін маманды дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән заманауи принциптер мен технологиялық жобалауды ұйымдастыруды ұсыну 

және пеш агрегаттарын, бөлек түйіндері мен машиналарының, типтік жобалар мен жаңа жобалық шешімдердің 

стандарттау мен унификациясының орнатылған деңгейлерін реттейтін нормативті құжаттарды, жұмыс жасап 

тұрған нормативтер мен инструкцияларды есепке ала отырып металлургиялық нысандарды (пештерді, 

жабдықтардың қондырғылары) құру. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 
Постреквизиттері: Илемдеу өндірісінің экономикасы, ұйымдастыру және басқару 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Тігу және жаю орнақтарын, сондай-ақ Құбыр илемдеу цехтарының басқа да 

жабдықтарын орнату және тағайындау бойынша білім алу, жабдықтың негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерінің ұтымды үйлесімін анықтай білу, металлургиялық өндіріс жабдықтарын есептеу және пайдалану 

кезінде студенттерге қажетті практикалық дағдыларды үйрету. B. Бөлшектерді пайдалану мақсаттарынан 

тәуелділікке тәуелділікті зерттеу материалдарыиспобыиххимико-термиялық өңдеу құралдары. C. Қазіргі 

заманғы есептеуіш техника мен дайын бағдарламаларды пайдалана отырып теориялық әдістердің көмегімен 

лайықты әсер ететін машиналар конструкциялары мен бөлшектерінің кернеулі-деформацияланған күйін 

анықтау. D. Жобалау кезінде машиналар жетектеріндегі динамикалық жүктемелерді есептеу және пайдалану 

процесінде жүктемені талдау. 

 
10.2 Модуль  – Илемдеу өндірісінің жабдықтары, жылутехникасы және стандарттау негіздері (болат 
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металлургиясы және оны өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стандарттау, сертификаттау және метрология 

Бағдарлама авторы: Тайжгитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері студенттердің метрология, стандарттау 

және сертификаттау саласындағы негізгі ғылыми-практикалық білімді алуы, өнімнің (қызметтің) сапасын 

бақылау және өлшем бірлігін қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін қажетті; өнімді өндіруді, сынауды, 

пайдалануды және кәдеге жаратуды метрологиялық және нормативтік қамтамасыз ету; өнімді стандарттау және 

сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және орындау; өндірістік қызметтің метрологиялық және 

нормативтік сараптамасы болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру үрдісі металлургия өндірісі саласында әр-түрлі стандарттар деңгейін 

қолдануды, атқарылатын жұмыстарды метрологиялық қамтамасыз ету мәселелерін шешуді, барлық өндірістік 

қызмет түрлерінің сапасын (менеджмент) басқару жұмыстарында сертификаттау жүйесін қолдануды 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Металлургиядағы жоғарғы технологиялар.  
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Метрология бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, 

әдістемелік материалдар, стандарттау және сертификаттау. B. Өнім мен процестердің сапасын бақылау әдістерін 

қолдану.өнімді сертификаттау. C. Өнімнің сапасын бақылау, стандарттау және бақылау, сынау және өнімді 

қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. D. Өнім сапасын талдау және сапаны бақылауды 

ұйымдастыру тәсілдері. Е. Өнімді сертификаттау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Илемдеу жабдықтарының құрылымы және оларды жобалау 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құбыр цехтарының жабдықтары" пәнін оқытудың мақсаты-студенттерді құбыр 

илектеу өндірісінің жабдықтарын пайдалану және жетілдіру саласында өндірістік және зерттеу жұмыстарына 

дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән илемдеу цехтары жабдықтарының құрамын, өнімнің сұрыптамасын және 

илемдеу стандарында илемдеудің технологиялық үрдісін сипаттайды. Ғылыми, эксперименталдық және 

өндірістік деректерді пайдалана отырып, кинематикалық және энергокүштік есептеулердің көптеген 

мысалдарымен суреттелген машина конструкциялары мен талдау әдістемесі қарастырылады. Жаңа илемдеу 

орнақтарының, сондай-ақ жаңа машиналар мен механизмдердің құрылымдарына талдау жасалды. 
Пререквизиттері: Металлургиялық өндірістің негіздері.Металлургиялық өндіріске шикізатты дайынау. 

Постреквизиттері: Илемдеу өндірісін автоматтандыру, Илемдеу цехтарын жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Тігу және жаю орнақтарын, сондай-ақ Құбыр илемдеу цехтарының басқа да 

жабдықтарын орнату және тағайындау бойынша білім алу, жабдықтың негізгі техникалық-экономикалық 

көрсеткіштерінің ұтымды үйлесімін анықтай білу, металлургиялық өндіріс жабдықтарын есептеу және пайдалану 

кезінде студенттерге қажетті практикалық дағдыларды үйрету. B. Бөлшектерді пайдалану мақсаттарынан 

тәуелділікке тәуелділікті зерттеу материалдарыиспобыиххимико-термиялық өңдеу құралдары. C. Қазіргі 

заманғы есептеуіш техника мен дайын бағдарламаларды пайдалана отырып теориялық әдістердің көмегімен 

лайықты әсер ететін машиналар конструкциялары мен бөлшектерінің кернеулі-деформацияланған күйін 

анықтау. Д. Жобалау кезінде машиналар жетектеріндегі динамикалық жүктемелерді есептеу және пайдалану 

процесінде жүктемені талдау. Е. Жаңа илемдеу орнақтарының, сондай-ақ жаңа машиналар мен механизмдердің 

құрылымдарына талап білу. 

 

11 Модуль  – Металлургиялық өндіріс және оның жоғары технологиялары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болат өндірісінің теориясы мен технологиясы 
Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Осы пәнді меңгеру нәтижесінде бакалавр "Металлургия" мақсатты білім беру 

бағдарламасына қол жеткізуді қамтамасыз ететін білімдерді, білімдерді игереді . 

Пәннің қысқаша мазмұны: Болат алудың дәстүрлі және жаңа болат балқытатын технологияларының теориялық 

негіздерін және болат балқытатын агрегаттардың принциптік конструкциялық айырмашылықтарын жүйелі түрде 

сипаттау берілген. Болат балқыту агрегаттарында өтетін негізгі реакциялардың термодинамикалық 

ерекшеліктері қарастырылды. Конвертерлерде, мартен және еківанналы пештерде, үздіксіз жұмыс істейтін 

электр пештерінде және агрегаттарда болатты балқыту технологиясының негіздері баяндалған 

Пререквизиттері: Металлургия өндірісінің негіздері, Металлургия үрдістер технологиясы. 

Постреквизиттері: Ферроқорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы, Металлургиялық нысандарды 

жобалау. 
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Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық және физикохимиялық процестердің, технологиялық процестерге, 

қара металдарды өндіруге арналған агрегаттар мен жабдықтарға қатысты массоперенос процестерінің негізгі 

заңдылықтарын, болат өндірісінің теориялық негіздерін, конверторлар мен Мартен пештерінде болат балқыту 

технологиясын білуге тиіс.B.қара металдар өндірісінің технологиялық процестерінде болатын химиялық және 

физико-химиялық процестерді, массоперенос процестерін есептеуді және талдауды білуі тиіс. C. Қара 

металдарды өндірудің ұтымды тәсілдерін таңдай білу, оларды өндірудің технологиялық процестерінің 

материалдық баланстарын есептеу. Д. қазіргі заманғы математикалық аппаратты және есептеуіш техника 

құралдарын қолдана отырып, қожды жүйелердің термодинамикалық-талдау әдістерін студенттердің меңгеруіне 

қол жеткізу. Е. конвертерлерде, Мартен және екі бұралған пештерде, үздіксіз жұмыс істейтін электр пештерінде 

және агрегаттарда болатты балқыту технологиясының негіздерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болаттың арнайы электрометаллургиясы 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің электр болатты балқыту және құю технологиясын игеруі.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Қазір металлургияда металл сапасын жақсартудың әр түрлі әдістері: вакууммен, 

инертті газдармен, ұнтақ қоспалармен өңдеу, қайта балқыту үрдістері, термиялық өңдеу, рафинирлеу үрдістері 
және т.б. қолданылады. Металлды балқытудан кейін өңдеу, металлдың қасиетін төмендететін жағымсыз 

қоспалармен күресу әдістерінің теориялық мұрақтары мен тәжірибесі осы курстың төңірегінде қарастырылады.  

Бұл пәнді зерделеу студенттерге болатты пештен тыс өңдеу, қайта балқыту үрдістері, шикізатты дайындау және 

мыс, қорғасын, цинк, магний мен алюминий өндірісінің пиро- және гидрометаллургиясы туралы негізгі 

теориялық және тәжірибелік мәліметтер береді; көп металлды және кешенді кендерді қайта өңдеу бойынша 

күрделі ехнологиялық есептерді шығару ептілігін қалыптастырады; қазіргі металлургиялық агрегаттарда және 

перспективті тәжірибелік және тәжірибелік-өнерксіптік кешендерде технологиялық үрдістерді, тәжірибелік 

зерттеулерді ұйымдастыру және басқару бойынша өзіндік жұмыстың ептілігін дамытады.  

Пререквизиттері: Металлургиялық өндірістің негіздері, Металлургиялық үрдістер технологиясы, 

Металлургиялық өндірістер технологиясы. 

Постреквизиттері: Металлургиялық өндірісті автоматтандыру, Металлургиялық нысандарды жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Әр түрлі маркалы болаттарды балқыту мен құюдың әдістерін білу және түсіну. 

Болат құрамындағы бейметалл қосындыларды анықтай алу. В. Тәжірибеде болат құрамындағы газды анықтау 

формулаларын қолдану. С. Жаңа қор көзінің көмегімен болат балқытудың әр түрлі әдістерін жүргізе алу. D. 

Металлургиялық өндіріс негіздері және металлургиялық үрдістер теориясы секілді пәндер бойынша білімдерді 

қалыптастыру. Е. Әр түрлі пештердің праметрлерін зерделеу үшін жаңа әдістерді (есептеулерді) қолдана алу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиядағы нанотехнология 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты магистрантты наноматериалдарды синтездеу 

саласындағы ғылыми-зерттеу, өндірістік-технологиялық, жобалау-конструкторлық және педагогикалық қызмет 

үшін дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Пәнде нанотехнологияға тән негізгі ұғымдарды, наноматериалдар мен 

нанотехнологиялар туралы түсініктердің даму тарихын, нанотехнологияның қазіргі жағдайы мен даму 

перспективаларын зерттейді. Наноқұрылымды материалдардың әр түрлі түрлерін, олардың қасиеттерін, бақылау 

аспаптарын және оларды идентификациялау әдістерін қарастырады. Оларды алудың негізгі технологиялары және 

қолдану салалары, оның ішінде металлургия тұрғысынан баяндалған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндірістің негіздері, Металлургиялық үрдістер технологиясы, 

Металлургиялық өндірістер технологиясы. 

Постреквизиттері: Металлургиялық өндірісті автоматтандыру, Металлургиялық нысандарды жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A.наноөлшемді материалдарды алу тәсілдері, наноөлшемді материалдарды 

қалыптастыру механизмдері, наноөлшемді материалдар қасиеттерінің ерекшеліктері. В. наноматериалдарды 

синтездеу әдісін таңдау, наноматериалдардың өлшемдік сипаттамаларын зерттеу, наноматериалдарды синтездеу 
үшін жабдықты таңдау. C.қазіргі заманғы есептеуіш техника мен дайын бағдарламаларды пайдалана отырып 

теориялық әдістердің көмегімен лайықты әсер ететін машиналар конструкциялары мен бөлшектерінің кернеулі-

деформацияланған күйін анықтау. Д. жобалау кезінде машиналар жетектеріндегі динамикалық жүктемелерді 

есептеу және пайдалану процесінде жүктемені талдау. Е. оларды алудың негізгі технологияларын және қолдану 

саласын, соның ішінде металлургия тұрғысынан білу.  

 

5В070900 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 
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5.1 Модуль – Қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы (ферроқорытпалар 
металлургиясы), 13 кредит 

КП ТК FOTT 3304 Ферроқорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы 5 4 

КП ТК KКOTT 3305 Кешенді қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы 5 3 

КП ТК HKOTT 3306 Хром қорытпалары өндірісінің теориясы мен технологиясы 5 3 

КП ЖК MN 3307 Металлургиядағы нанотехнология 5 3 

5.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің технологиясы (болат металлургиясы және оны өңдеу), 13 кредит 

КП ТК RAOT 3304 Рельс және арқалық өндірісінің  технологиясы 5 4 

КП ТК ВSIT 3305 Болатты салқындай илемдеудің технологиясы 5 3 

КП ТК ВYIT 3306 Болатты ыстықтай илемдеудің технологиясы 5 3 

КП ЖК MN 3307 Металлургиядағы нанотехнология 5 3 

9.1 Модуль – Металлургия өндірісін автоматтандыру, жобалау және еңбекті қорғау 

(ферроқорытпалар металлургиясы), 15 кредит 

КП ТК MNZh 3308 Металлургиялық нысандарды жобалау 5 4 

БП ТК MOA 3214 Металлургиялық өндірісті автоматтандыру 5 3 

КП ЖК MОEK 3309 Металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау 5 3 

БД  Өндірістік практика 6 5 

9.2 Модуль – Илемдеу өндірісін автоматтандыру, жобалау және еңбекті қорғау (болат металлургиясы 

және оны өңдеу), 15 кредит 

КП ТК IСZh 3308 Илемдеу цехтарын жобалау 5 4 

БП ТК IOA 3214 Илемдеу өндірісін автоматтандыру 5 3 

КП ЖК MОEK 3309 Металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау 5 3 

БД  Өндірістік практика 6 5 

 

8.1 Модуль – Қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы (ферроқорытпалар металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ферроқорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сариев О.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ферроқорытпа өндірісі бойынша терең білім қалыптастыру, қорытпаның берілген 

құрамының жылулық балансын және шикіқұрамын есептеу, параметрлерін қазіргі технологиялармен салыстыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ферроқорытпаларды электротермиялық үрдістермен алудың теориялық 

негіздері мен технологиялық үрдістерін оқытады. Элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері, 

металл және тотықты жүйелердің күй диаграммалары қарастырылды. Қазіргі заманғы ферроқорытпа үрдістерінің 

жіктелуі және ферроқорытпаларды стандарттау принциптері келтірілген. Ферроқорытпаларды балқытудың 

технологиялық параметрлері мен электр режимдері, оларды шығару және құю ерекшеліктері берілген.  

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы, Электрболат өндірісінің технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кремнийлі қорытпаларды балқытудың теориялық негізі мен технологиялық 

үдерістерін, шикіқұрам материалдарының физика-химиялық қасиеттерін, металдық және тотықты жүйенің күй 

диаграммасын білу және түсіну. В. Тәжірибеде өндірістік және тәжірибелік мәліметтерді талдау. С. 

Ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы ферроқорытпаларды балқытудың 

технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің 

негізгі әдістемелерін, ферроқорытпаларды өндірудің материалдық және жылулық балансын құруды білу. Е. 

Қорытпалардың технологиялық сұлбасын оқу.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кешенді қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Акуов А.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы дайындаудың терең теориялық білімін технологиялық үдерістерді зерттеу 

әдістерімен, берілген қорытпа өндірісінің оңтайлы сұлбасын таңдау арқылы және өндірістің таңдалған әдісінің 

технологиялық параметрлерін таңдау арқылы қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән кешенді қорытпаларды алудың теориялық негіздері мен технологиялық 

үрдістерін оқытады. ФХМнС өндіру кезіндегі үрдістердің физика-химиялық негіздері, АМС өндіру үрдістерінің 

физика-химиялық негіздері сипатталған. ФХМнС балқыту технологиясы, АМС қорытпасын алу технологиясы, 

ферросиликоалюминий балқыту технологиясы, қож үйінділерінен ФСА балқыту технологиясы және 

феросиликобарийді балқыту технологиясы баяндалған. 
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Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы, Электрболат өндірісінің технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кешенді қорытпаларды балқытудың технологиясын білу және түсіну. В. 

Тәжірибеде өндірістің тағайындалған әдісінің технологиялық параметрлерін және тағайындалған қорытпаны 

өндірудің оңтайлы сұлбасын таңдау. С. Кешенді ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы 

кешенді ферроқорытпаларды балқытудың технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы 

ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің негізгі әдістемелерін, кешенді ферроқорытпаларды өндірудің 

материалдық және жылулық балансын құруды білу.   

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Хром қорытпалары өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Самуратов Е.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы дайындаудың терең теориялық білімін технологиялық үдерістерді зерттеу 

әдістерімен, берілген қорытпа өндірісінің оңтайлы сұлбасын таңдау арқылы және өндірістің таңдалған әдісінің 

технологиялық параметрлерін таңдау арқылы қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән бастапқы заттардың құрылысы мен қасиеттерін, механизм термодинамикасын 

және үрдістер кинетикасын талдауды қарастырады. Хром қорытпаларын алу технологиясы үшін бастапқы 

материалдарды таңдау негіздерін, яғни балқыту агрегатында талап етілетін үрдістердің өтуін және берілген 
қасиеттері бар сапалы қорытпаларды алуды қамтамасыз ететін операциялар жиынтығын зерттейді. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы, Электрболат өндірісінің технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Хромды қорытпаларды балқытудың технологиясын білу және түсіну. В. 

Тәжірибеде өндірістің тағайындалған әдісінің технологиялық параметрлерін және тағайындалған қорытпаны 

өндірудің оңтайлы сұлбасын таңдау. С. Хромды ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы 

хромды ферроқорытпаларды балқытудың технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы 

ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің негізгі әдістемелерін, хромды ферроқорытпаларды өндірудің 

материалдық және жылулық балансын құруды білу.  Е. Қорытпалардың технологиялық сұлбасын оқу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиядағы нанотехнология 

Бағдарлама авторы: Әбдірашит А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге «Металлургиядағы нанотехнологиялар» пәнінің маңыздылығын 

түсіндіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Нанотехнология негіздері. Наноқұрылым. Нанообъектілердің негізгі қасиеттері. 

Наноұнтақтардың түрлері. Металардың нанобөлшектерін синтездеу әдістері. 
Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Металлургиядағы нанотехнологиялар негіздері. B. Наноматериалдар жасау 

принциптерімен танысу. C. Нанотехнологияларды қолдану ерекшеліктері D. Нанотехнологияның негізгі 

прринциптері. Е. Наноматериалдардың қасиеттерің зерттеу. 

 

8.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің технологиясы (болат металлургиясы және оны өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Рельс және арқалық өндірісінің  технологиясы 

Бағдарлама авторы: Самуратов Е.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге рельстік болатты өндіру теориялық негізін үйрету, рельстік болатты 

доғалық электр пештерде балқытудың технологиясы бойынша білім, бағдар беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде рельстер мен арқалықтар өндірісінің сипаттамасы, шығарылатын өнімнің 

сұрыптамасы және оны алудың технологиялық үрдістері қысқаша көрсетілген. Пәннің маңызды бөлігі рельстер 

мен арқалықтарды илемдеудің технологиялық үрдістерін сипаттауға, сондай-ақ илемдеу біліктерін калибірлеу 

есептерін орындау мысалдары, дайындаманың массасы және илемдеу үрдісінің параметрлері берілген. 
Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Рельстік болатты өндірудің теориялық негізін білу және түсіну. В. Тәжірибеде 

сызықтық сұлба бойынша блюмдерді өндіру бойынша білімін пайдалану. С. Қысатын клетьтегі жүріп жатқан 

үдеріске байланысты дайындама туралы ұйғарым жасау.Д. Рельс пен арқалық өндірісінің технологиялық 

үдерістерін жетілдіру үшін өзінің қызметінде алған теорялық білімін қолдана білу. Е. Рельс пен арқалық 

өндірісінің технологиялық сұлбасын оқу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болатты салқындай илемдеудің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әр түрлі типті стандарда металды қыздыру, илемдеу технологиясы 

туралы білімін қалыптастыру және осы дағдыларды өзінің кәсіби қызметінде қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде болаттың әртүрлі маркаларынан суықтай илемдеу технологиясы бойынша 

негізгі мәліметтер берілген. Илемдеу теориясының негіздері, құбырларды, табақтарды суықтай илемдеу тәсілдері 

мен технологиясы, сондай-ақ суықтай илемдеу орнақтарының негізгі түрлері мен конструкциялары 

қарастырылған. Технологиялық құрал, суық илемдеуге дайындау, термиялық өңдеу бойынша қажетті мәліметтер 

берілді. 

Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. илемдеу процесінің мәні және теориялық негіздері В. қысыммен өңдеу 

алдында металды қыздыру технологиясы, С. парақтарды, жолақтарды, сұрыптық профильдерді суықтай илектеу 

технологиясы;Д. жіксіз және дәнекерленген құбырларды, сымдарды өндіру технологиясыЕ. түсті металдар мен 

қорытпаларды илемдеу, литрлік емес илемдеу, калибрлеу технологиялары. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Болатты ыстықтай илемдеудің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: Илемдеу өндірісінің технологиясы негіздерін, илектеу сұлбаларын таңдау 

принципін, өңдеу режимдерін және процесс параметрлерін есептеу әдістерін, сонымен қатар илектеу сапасын 

қалыптастыру заңдылықтарын зерттеу жолымен илектеу өндірісінің ең тиімді технологиялық процестерін 

жасауға студенттерді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде болатты ыстықтай илемдеу технологиясы, металдарды қысыммен өңдеу 

үрдістерінің технологиясы мен практикасы, атап айтқанда, ыстықтай илемделген табақты болатты өндіру 

технологиясы баяндалған. Сондай-ақ қалың табақты стандарда ыстықтай илемделген болат өндірісінің 

технологиясы, басқа стандарда ыстықтай илемделген табақты болат өндірісінің технологиясы, табақты болатты 

ыстықтай илемдеу цехтарында жолақтарды өңдеу режимдері сипатталады. 

Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. илемдеу процесінің мәні және теориялық негіздері В. қысыммен өңдеу 

алдында металды қыздыру технологиясы, С. парақтарды, жолақтарды, сұрыптық профильдерді Ыстықтай 

илектеу технологиясы;Д. жіксіз және дәнекерленген құбырларды, сымдарды өндіру технологиясы Е. түсті 

металдар мен қорытпаларды илемдеу, литрлік емес илемдеу, калибрлеу технологиялары. 

 

9.1 Модуль – Металлургия өндірісін автоматтандыру, жобалау және еңбекті қорғау (ферроқорытпалар 
металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық нысандарды жобалау 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық нысандарды (зауыт, цех, бөлімше) технологиялық жобалау мен 

құрылысын ұйымдастырудың заманауи принциптері мен түсініктерін құрылыс констукциясының, ғимараттар 

мен жеке түйіндер мен машиналардың типті жобалары мен жаңа жобалық шешімдерін стандарттау мен 

бірегейлендірудің негізгі деңгейін регламенттейтін, нормативтер мен инструкцияларға әсер ететін нормативті 

құжатнамалардың талаптарын ескере отырып маман дайындау.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде нормативтік құжаттардың талаптарын, типтік жобаларды, жаңа жобалық 

шешімдерді, құрылыс конструкцияларын, ғимараттарды, жекелеген тораптар мен машиналарды стандарттау мен 

біріздендірудің белгіленген деңгейін реттейтін қолданыстағы нормативтер мен нұсқауларды ескере отырып, 

металлургиялық объектілерді (зауыт, цех, учаске, бөлімше) жобалау негіздері, технологиялық жобалау мен 

салуды ұйымдастыру және қазіргі принциптері берілген. 

Пререквизиттері: Стандартттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер, Металлургиялық агрегаттар 

құрылымы және оларды жобалау. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Шикіқұрам, пеш, құю аралықтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі 

есептеулерді; дайын өнім қоймасы мен БҮҚЖ жабдықтарын; металлургиялық цехтардың (нысандардың) 

заманауи жоспарлау шешімдерін; кәсіби терминологияны білу және түсіну. В. Тәжірибеде шаруашылық 

қажеттілік, техника-экономикалық тиімділік және қоғамдық пайдалылығына байланысты өндірістің қайта 

құрылуын және технологиялық қайта жабдықталуын, жаңадан салынуының тиімділігін негізде; металлургиялық 

цех бөлімшелерінің көлемдік-жоспарлау шешімдерін талдау; металлургиялық нысандарды (цехтарды) жобалау 

бойынша есептеулерді жүргізу. С. Шикіқұрам, пеш, құю аралықтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі 

есептеулер; дайын өнім қоймасы мен БҮҚЖ жабдықтарын таңдау; металлургиялық цехтардың (нысандардың) 

заманауи жоспарлау шешімдері бойынша ұйғарым жасай білу.  Д. Техникалық және құрылыс-монтаждық 

сызуларды білу.Е. Металлургиялық жабдықтардың технологиялық схемасын құрастыру. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндірісті автоматтандыру 

Бағдарлама авторы:Мухамбеткалиев А.Б.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиядағы автоматты үрдістер туралы теориялық және практикалық 

білімді оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән металлургиядағы өндірістік үрдістерді автоматтандыру жүйелерінің құру және 

пайдаланудың негізгі принциптерін, сериялық түрде дайындалатын автоматтандыру жабдықтарын пайдалану 

және жобалау принциптерін, микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ жұмысын ұйымдастыру мен пайдаланудың 

негізгі принциптерін, әр түрлі өндірістік үрдістерді автоматтандыруда олардың мүмкіндіктерін, технологиялық 

үрдістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің (ТҮБАЖ) негізін зерттеу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық үрдістер технологиясы, Металлургиялық агрегаттар құрылымы және 

оларды жобалау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Автоматтандырудың әр түрлі түрлері мен құралдарын; басқару нысанынының 

сипаттамаларын анықтау әдістерін; өлшеу аспаптарын және технологиялық параметрлерді бақылау 

жабдықтарын; типті металлургиялық үдерістердің технологиялық үдерістерін басқарудың автоматтандырылған 

жүйесінің құрылымын білу және түсіну. В. Тәжірибеде технологиялық үдерісті басқару және талдау; 
автоматтандырудың функционалдық сұлбаларын құрастыру; нысанды басқару сапасын жақсартудың жолдарын 

табу. С. Технологиялық үдеріс бойынша ұйғарым жасау. Д. Стандарттарға (техникалық регламент) сәйкес өлшеу 

әдістері мен құралдарын қолдану; аспаптар мен жабдықтарды қолдану. Е. Нысандардың технологиялық 

сызбасын құрастыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: Ерекеева Г.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық кәсіпорындардағы жұмысшы еңбегін қорғаудың теориялық, 

практикалық, әдістемелік негіздерін игеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Металлургия өндірісіндегі зиянды факторлар. Жек қорғаныс құралдары. Еңбектің 

қауіпсіз шарттары. Жұмыс нарядтарының және рұқсат беру жүүйесі.  

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Металлургиялық кәсіпорындардағы жұмысшы еңбегін қорғаудың теориялық, 

практикалық, әдістемелік негіздерін білу және түсіну. В. Тәжірибеде қауіпсіздік техникасының ережелерін 

сақтау, өндірісте жарақаттануға мәжбүр ететін факторларды анықтау және алдын алу. С. Кәсіби қызметінде 
теориялық білімдерін қолдана білу. D. Ғылыми пікірталастар жүргізу Е. Қауіпті және зиянды өндірістік 

факторлар бойынша есептеулер жүргізе білу; бақытсыз жағдайларда көмек көрсете білу, апат кезінде адамдарды 

эвакуациялау және т.б.  

 

9.2 Модуль – Илемдеу өндірісін автоматтандыру және жобалау (болат металлургиясы және оны өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Илемдеу цехтарын жобалау 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Илемдеу цехтардың (зауыт, цех, бөлімше) технологиялық жобалау мен 

құрылысын ұйымдастырудың заманауи принциптері мен түсініктерін құрылыс констукциясының, ғимараттар 

мен жеке түйіндер мен машиналардың типті жобалары мен жаңа жобалық шешімдерін стандарттау мен 

бірегейлендірудің негізгі деңгейін регламенттейтін, нормативтер мен инструкцияларға әсер ететін нормативті 

құжатнамалардың талаптарын ескере отырып маман дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде жобалау негіздері, жобалық құжаттаманың құрамы мен мазмұны, илемдеу 

цехтарды жобалаудың бастапқы материалдары мен нормативтері, жобалық шешімдерді зерттеу және талдау 

әдістері көрсетілген. Инженерлік жобалау мен оңтайлы жобалық шешімдерді таңдауда едәуір назар аударылған. 
Сортты дайындамаларды илемдеу өндірісінің құрылымы мен сұлбалары, сондай-ақ сортты илемдеу 

тұрақтарының классификациясы қарастырылған. 

Пререквизиттері: Стандартттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер, Металдарды қысыммен өңдеу 

бойынша цехтардың қондырғылары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Илек цехтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі есептеулерді білу 

және түсіну. В. Тәжірибеде шаруашылық қажеттілік, техника-экономикалық тиімділік және қоғамдық 

пайдалылығына байланысты өндірістің қайта құрылуын және технологиялық қайта жабдықталуын, жаңадан 

салынуының тиімділігін негізінде; илек цех бөлімшелерінің көлемдік-жоспарлау шешімдерін талдау. С. Илек 

цехтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі есептеулер арқылы ұйғарым жасай білу.  Д. Техникалық және 

құрылыс-монтаждық сызуларды білу Е. Илемдеу жабдықтарын технологиясын құрастыру.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Илемдеу өндірісін автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А.Б.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиядағы автоматты үрдістер туралы теориялық және практикалық 

білімді оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде илем өндірісінің негізгі түрлерінің автоматтандырылуының қазіргі заманғы 

күйі көрсетілген. Илем теориясы туралы ақпарат берілген, заманауи ТҮБАЖ-н жасау және енгізу негізінде 

теориялық және тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері ұсынылған. Илем өндірісінде автоматтандырылған 

басқару жүйелерін құру туралы ақпарат берілген, илем орнақтарын басқару кезіндегі қазіргі кезде қолданылатын 

қазіргі заманғы технологиялар келтірілген.  

Пререквизиттері: Металлургиялық үрдістер технологиясы, Металдарды қысыммен өңдеу бойынша цехтардың 

қондырғылары.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Заманауи илемдеу жабдықтарын технологиялық үрдісіне басқарудың 

автоматтандырылған жүйесінің құрылымын білу және түсіну. В. Практикада илемдеудің технологиялық 

параметрлерін автоматтандырылған басқарудың жергілікті жүйелері бойынша білімді қолдану. С. Илемдеудің 

технологиялық үрдісін талдау бойынша пікір шығару қабілеті. Д. Автоматтандырылған басқарудың өнеркәсіптік 
жүйелерін құрудың заманауи принциптері туралы білімді меңгеру.Е. Илемдеу жабдықтарының технологиялық 

сызбасын құрастыру. 
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13.1 Модуль – Қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы (ферроқорытпалар металлургиясы), 

15 кредит 

КП ТК FOTT 4307 Ферроқорытпа өндірісінің теориясы мен технологиясы 7 5 

КП ТК KКOTT 4308 Кешенді қорытпалар  өндірісінің теориясы мен технологиясы 7 5 

КП ТК HKOTT 4309 Хром қорытпалары өндірісінің теориясы мен технологиясы 7 5 

13.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің технологиясы (болат металлургиясы және оны өңдеу), 15 кредит 

КП ТК RAOT 4307 Рельс және арқалық өндірісінің  технологиясы 7 5 

КП ТК ВSIT 4308 Болатты салқындай илемдеудің технологиясы 7 5 

КП ТК ВYIT 4309 Болатты ыстықтай илемдеудің технологиясы 7 5 

14.1 Модуль – Металлургиялық өндірісті автоматтандыру және жобалау (ферроқорытпалар 

металлургиясы), 8 кредит 

КП ТК MNZh 4310 Металлургиялық нысандарды жобалау 7 5 

БП ТК MOA 4222 Металлургиялық өндірісті автоматтандыру 7 3 

14.2 Модуль – Илемдеу өндірісін автоматтандыру және жобалау (болат металлургиясы және оны өңдеу), 8 

кредит 

КП ТК ІСZh 4310 Илемдеу цехтарын жобалау 7 5 

БП ТК ІOA 4222 Илемдеу өндірісін автоматтандыру 7 3 

15.1 Модуль – Ферроқорытпа өндірісінің еңбек қауіпсіздігі және экономикасы (ферроқорытпалар 

металлургиясы), 25 кредит 

КП ЖК MOEК 4311 Металлургия өндірісіндегі еңбек қауіпсіздігі 7 5 

КП ТК FOEUB 4312 
Ферроқорытпа өндірісінің экономикасы, ұйымдастыру және 

басқару  
7 5 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

15.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің еңбек қауіпсіздігі және экономикасы (болат металлургиясы және оны 

өңдеу), 25 кредит 

КП ЖК MOEК 4311 Металлургия өндірісіндегі еңбек қауіпсіздігі 7 5 

КП ТК IOEUB 4312 Илемдеу өндірісінің экономикасы, ұйымдастыру және басқару 7 5 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

13.1 Модуль – Қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы (ферроқорытпалар металлургиясы) 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ферроқорытпа өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Сариев О.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ферроқорытпа өндірісі бойынша терең білім қалыптастыру, қорытпаның берілген 

құрамының жылулық балансын және шикіқұрамын есептеу, параметрлерін қазіргі технологиялармен салыстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ферроқорытпаларды электротермиялық үрдістермен алудың теориялық 

негіздері мен технологиялық үрдістерін оқытады. Элементтердің және олардың қосылыстарының қасиеттері, 

металл және тотықты жүйелердің күй диаграммалары қарастырылды. Қазіргі заманғы ферроқорытпа үрдістерінің 

жіктелуі және ферроқорытпаларды стандарттау принциптері келтірілген. Ферроқорытпаларды балқытудың 

технологиялық параметрлері мен электр режимдері, оларды шығару және құю ерекшеліктері берілген.  

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы, Электрболат өндірісінің технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кремнийлі қорытпаларды балқытудың теориялық негізі мен технологиялық 

үдерістерін, шикіқұрам материалдарының физика-химиялық қасиеттерін, металдық және тотықты жүйенің күй 

диаграммасын білу және түсіну. В. Тәжірибеде өндірістік және тәжірибелік мәліметтерді талдау. С. 

Ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы ферроқорытпаларды балқытудың 
технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің 

негізгі әдістемелерін, ферроқорытпаларды өндірудің материалдық және жылулық балансын құруды білу. Е. 

Қорытпалардың технологиялық сұлбасын оқу.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кешенді қорытпалар өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Акуов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы дайындаудың терең теориялық білімін технологиялық үдерістерді зерттеу 

әдістерімен, берілген қорытпа өндірісінің оңтайлы сұлбасын таңдау арқылы және өндірістің таңдалған әдісінің 

технологиялық параметрлерін таңдау арқылы қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән кешенді қорытпаларды алудың теориялық негіздері мен технологиялық 

үрдістерін оқытады. ФХМнС өндіру кезіндегі үрдістердің физика-химиялық негіздері, АМС өндіру үрдістерінің 

физика-химиялық негіздері сипатталған. ФХМнС балқыту технологиясы, АМС қорытпасын алу технологиясы, 

ферросиликоалюминий балқыту технологиясы, қож үйінділерінен ФСА балқыту технологиясы және 

феросиликобарийді балқыту технологиясы баяндалған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы , Электрболат өндірісінің технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Кешенді қорытпаларды балқытудың технологиясын білу және түсіну. В. 

Тәжірибеде өндірістің тағайындалған әдісінің технологиялық параметрлерін және тағайындалған қорытпаны 

өндірудің оңтайлы сұлбасын таңдау. С. Кешенді ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы 

кешенді ферроқорытпаларды балқытудың технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы 

ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің негізгі әдістемелерін, кешенді ферроқорытпаларды өндірудің 

материалдық және жылулық балансын құруды білу.   

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Хром қорытпалары өндірісінің теориясы мен технологиясы 

Бағдарлама авторы: Самуратов Е.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы дайындаудың терең теориялық білімін технологиялық үдерістерді зерттеу 

әдістерімен, берілген қорытпа өндірісінің оңтайлы сұлбасын таңдау арқылы және өндірістің таңдалған әдісінің 

технологиялық параметрлерін таңдау арқылы қалыптастыру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән бастапқы заттардың құрылысы мен қасиеттерін, механизм термодинамикасын 

және үрдістер кинетикасын талдауды қарастырады. Хром қорытпаларын алу технологиясы үшін бастапқы 

материалдарды таңдау негіздерін, яғни балқыту агрегатында талап етілетін үрдістердің өтуін және берілген 

қасиеттері бар сапалы қорытпаларды алуды қамтамасыз ететін операциялар жиынтығын зерттейді. 
Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс технологиясы, Электрболат өндірісінің технологиясы. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Хромды қорытпаларды балқытудың технологиясын білу және түсіну. В. 

Тәжірибеде өндірістің тағайындалған әдісінің технологиялық параметрлерін және тағайындалған қорытпаны 

өндірудің оңтайлы сұлбасын таңдау. С. Хромды ферроқорытпаларды шығару мен құюдың ерекшеліктері туралы 

хромды ферроқорытпаларды балқытудың технологиялық параметрлері мен электрлік режимін талдау арқылы 

ұйғарым жасау. Д. Шикіқұрамды есептеудің негізгі әдістемелерін, хромды ферроқорытпаларды өндірудің 

материалдық және жылулық балансын құруды білу.  Е. Қорытпалардың технологиялық сұлбасын оқу. 

 

13.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің технологиясы (болат металлургиясы және оны өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
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Пәннің атауы: Рельс және арқалық өндірісінің  технологиясы 

Бағдарлама авторы: Самуратов Е.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге рельстік болатты өндіру теориялық негізін үйрету, рельстік болатты 

доғалық электр пештерде балқытудың технологиясы бойынша білім, бағдар беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде рельстер мен арқалықтар өндірісінің сипаттамасы, шығарылатын өнімнің 

сұрыптамасы және оны алудың технологиялық үрдістері қысқаша көрсетілген. Пәннің маңызды бөлігі рельстер 

мен арқалықтарды илемдеудің технологиялық үрдістерін сипаттауға, сондай-ақ илемдеу біліктерін калибірлеу 

есептерін орындау мысалдары, дайындаманың массасы және илемдеу үрдісінің параметрлері берілген. 

Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Рельстік болатты өндірудің теориялық негізін білу және түсіну. В. Тәжірибеде 

сызықтық сұлба бойынша блюмдерді өндіру бойынша білімін пайдалану. С. Қысатын клетьтегі жүріп жатқан 

үдеріске байланысты дайындама туралы ұйғарым жасау.Д. Рельс пен арқалық өндірісінің технологиялық 

үдерістерін жетілдіру үшін өзінің қызметінде алған теорялық білімін қолдана білу. Е. Рельс пен арқалық 

өндірісінің технологиялық сұлбасын оқу.  

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Болатты салқындай илемдеудің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттің әр түрлі типті стандарда металды қыздыру, илемдеу технологиясы 

туралы білімін қалыптастыру және осы дағдыларды өзінің кәсіби қызметінде қолдана білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде болаттың әртүрлі маркаларынан суықтай илемдеу технологиясы бойынша 

негізгі мәліметтер берілген. Илемдеу теориясының негіздері, құбырларды, табақтарды суықтай илемдеу тәсілдері 

мен технологиясы, сондай-ақ суықтай илемдеу орнақтарының негізгі түрлері мен конструкциялары 

қарастырылған. Технологиялық құрал, суық илемдеуге дайындау, термиялық өңдеу бойынша қажетті мәліметтер 

берілді. 

Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. илемдеу процесінің мәні және теориялық негіздеріВ. қысыммен өңдеу алдында 

металды қыздыру технологиясы, С. парақтарды, жолақтарды, сұрыптық профильдерді суықтай илектеу 

технологиясы;Д. жіксіз және дәнекерленген құбырларды, сымдарды өндіру технологиясы Е. түсті металдар мен 

қорытпаларды илемдеу, литрлік емес илемдеу, калибрлеу технологиялары. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Болатты ыстықтай илемдеудің технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Илемдеу өндірісінің технологиясы негіздерін, илектеу сұлбаларын таңдау 

принципін, өңдеу режимдерін және процесс параметрлерін есептеу әдістерін, сонымен қатар илектеу сапасын 

қалыптастыру заңдылықтарын зерттеу жолымен илектеу өндірісінің ең тиімді технологиялық процестерін 

жасауға студенттерді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде болатты ыстықтай илемдеу технологиясы, металдарды қысыммен өңдеу 

үрдістерінің технологиясы мен практикасы, атап айтқанда, ыстықтай илемделген табақты болатты өндіру 

технологиясы баяндалған. Сондай-ақ қалың табақты стандарда ыстықтай илемделген болат өндірісінің 

технологиясы, басқа стандарда ыстықтай илемделген табақты болат өндірісінің технологиясы, табақты болатты 

ыстықтай илемдеу цехтарында жолақтарды өңдеу режимдері сипатталады. 

Пререквизиттері: Тоттанбайтын болат өндірісі, Электр пештеріндегі болат өндірісі. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. илемдеу процесінің мәні және теориялық негіздері В. қысыммен өңдеу 

алдында металды қыздыру технологиясы, С. парақтарды, жолақтарды, сұрыптық профильдерді Ыстықтай 

илектеу технологиясы;Д. жіксіз және дәнекерленген құбырларды, сымдарды өндіру технологиясы Е. түсті 

металдар мен қорытпаларды илемдеу, литрлік емес илемдеу, калибрлеу технологиялары. 

 

14.1 Модуль – Металлургиялық өндірісті автоматтандыру және жобалау (ферроқорытпалар 

металлургиясы) 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық нысандарды жобалау 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық нысандарды (зауыт, цех, бөлімше) технологиялық жобалау мен 

құрылысын ұйымдастырудың заманауи принциптері мен түсініктерін құрылыс констукциясының, ғимараттар 

мен жеке түйіндер мен машиналардың типті жобалары мен жаңа жобалық шешімдерін стандарттау мен 

бірегейлендірудің негізгі деңгейін регламенттейтін, нормативтер мен инструкцияларға әсер ететін нормативті 

құжатнамалардың талаптарын ескере отырып маман дайындау.    
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде нормативтік құжаттардың талаптарын, типтік жобаларды, жаңа жобалық 

шешімдерді, құрылыс конструкцияларын, ғимараттарды, жекелеген тораптар мен машиналарды стандарттау мен 

біріздендірудің белгіленген деңгейін реттейтін қолданыстағы нормативтер мен нұсқауларды ескере отырып, 

металлургиялық объектілерді (зауыт, цех, учаске, бөлімше) жобалау негіздері, технологиялық жобалау мен 

салуды ұйымдастыру және қазіргі принциптері берілген. 

Пререквизиттері: Стандартттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер, Металлургиялық агрегаттар 

құрылымы және оларды жобалау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Шикіқұрам, пеш, құю аралықтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі 

есептеулерді; дайын өнім қоймасы мен БҮҚЖ жабдықтарын; металлургиялық цехтардың (нысандардың) 

заманауи жоспарлау шешімдерін; кәсіби терминологияны білу және түсіну. В. Тәжірибеде шаруашылық 

қажеттілік, техника-экономикалық тиімділік және қоғамдық пайдалылығына байланысты өндірістің қайта 

құрылуын және технологиялық қайта жабдықталуын, жаңадан салынуының тиімділігін негізде; металлургиялық 

цех бөлімшелерінің көлемдік-жоспарлау шешімдерін талдау; металлургиялық нысандарды (цехтарды) жобалау 

бойынша есептеулерді жүргізу. С. Шикіқұрам, пеш, құю аралықтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі 

есептеулер; дайын өнім қоймасы мен БҮҚЖ жабдықтарын таңдау; металлургиялық цехтардың (нысандардың) 

заманауи жоспарлау шешімдері бойынша ұйғарым жасай білу.  Д. Техникалық және құрылыс-монтаждық 
сызуларды білу.Е. Металлургиялық жабдықтардың технологиялық схемасын құрастыру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндірісті автоматтандыру 

Бағдарлама авторы:Мухамбеткалиев А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиядағы автоматты үрдістер туралы теориялық және практикалық 

білімді оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән металлургиядағы өндірістік үрдістерді автоматтандыру жүйелерінің құру және 

пайдаланудың негізгі принциптерін, сериялық түрде дайындалатын автоматтандыру жабдықтарын пайдалану 

және жобалау принциптерін, микропроцессорлар мен микро-ЭЕМ жұмысын ұйымдастыру мен пайдаланудың 

негізгі принциптерін, әр түрлі өндірістік үрдістерді автоматтандыруда олардың мүмкіндіктерін, технологиялық 

үрдістерді басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің (ТҮБАЖ) негізін зерттеу қарастырылған. 

Пререквизиттері: Металлургиялық үрдістер технологиясы, Металлургиялық агрегаттар құрылымы және 

оларды жобалау. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Автоматтандырудың әр түрлі түрлері мен құралдарын; басқару нысанынының 

сипаттамаларын анықтау әдістерін; өлшеу аспаптарын және технологиялық параметрлерді бақылау 
жабдықтарын; типті металлургиялық үдерістердің технологиялық үдерістерін басқарудың автоматтандырылған 

жүйесінің құрылымын білу және түсіну. В. Тәжірибеде технологиялық үдерісті басқару және талдау; 

автоматтандырудың функционалдық сұлбаларын құрастыру; нысанды басқару сапасын жақсартудың жолдарын 

табу. С. Технологиялық үдеріс бойынша ұйғарым жасау. Д. Стандарттарға (техникалық регламент) сәйкес өлшеу 

әдістері мен құралдарын қолдану; аспаптар мен жабдықтарды қолдану. Е. Нысандардың технологиялық 

сызбасын құрастыру. 

 

14.2 Модуль – Илемдеу өндірісін автоматтандыру және жобалау (болат металлургиясы және оны өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Илемдеу цехтарын жобалау 

Бағдарлама авторы: Кузбаков Ж.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Илемдеу цехтардың (зауыт, цех, бөлімше) технологиялық жобалау мен 

құрылысын ұйымдастырудың заманауи принциптері мен түсініктерін құрылыс констукциясының, ғимараттар 

мен жеке түйіндер мен машиналардың типті жобалары мен жаңа жобалық шешімдерін стандарттау мен 

бірегейлендірудің негізгі деңгейін регламенттейтін, нормативтер мен инструкцияларға әсер ететін нормативті 

құжатнамалардың талаптарын ескере отырып маман дайындау. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде жобалау негіздері, жобалық құжаттаманың құрамы мен мазмұны, илемдеу 

цехтарды жобалаудың бастапқы материалдары мен нормативтері, жобалық шешімдерді зерттеу және талдау 

әдістері көрсетілген. Инженерлік жобалау мен оңтайлы жобалық шешімдерді таңдауда едәуір назар аударылған. 

Сортты дайындамаларды илемдеу өндірісінің құрылымы мен сұлбалары, сондай-ақ сортты илемдеу 

тұрақтарының классификациясы қарастырылған. 

Пререквизиттері: Стандартттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер, Металдарды қысыммен өңдеу 

бойынша цехтардың қондырғылары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Илек цехтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі есептеулерді білу 

және түсіну. В. Тәжірибеде шаруашылық қажеттілік, техника-экономикалық тиімділік және қоғамдық 

пайдалылығына байланысты өндірістің қайта құрылуын және технологиялық қайта жабдықталуын, жаңадан 

салынуының тиімділігін негізінде; илек цех бөлімшелерінің көлемдік-жоспарлау шешімдерін талдау. С. Илек 
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цехтарының жабдықтарын таңдау бойынша негізгі есептеулер арқылы ұйғарым жасай білу.  Д. Техникалық және 

құрылыс-монтаждық сызуларды білу Е. Илемдеу жабдықтарын технологиясын құрастыру.  

  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Илемдеу өндірісін автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: Мухамбеткалиев А.Б.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиядағы автоматты үрдістер туралы теориялық және практикалық 

білімді оқу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде илем өндірісінің негізгі түрлерінің автоматтандырылуының қазіргі заманғы 

күйі көрсетілген. Илем теориясы туралы ақпарат берілген, заманауи ТҮБАЖ-н жасау және енгізу негізінде 

теориялық және тәжірибелік зерттеулердің нәтижелері ұсынылған. Илем өндірісінде автоматтандырылған 

басқару жүйелерін құру туралы ақпарат берілген, илем орнақтарын басқару кезіндегі қазіргі кезде қолданылатын 

қазіргі заманғы технологиялар келтірілген.  

Пререквизиттері: Металлургиялық үрдістер технологиясы, Металдарды қысыммен өңдеу бойынша цехтардың 

қондырғылары.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Заманауи илемдеу жабдықтарын технологиялық үрдісіне басқарудың 
автоматтандырылған жүйесінің құрылымын білу және түсіну. В. Практикада илемдеудің технологиялық 

параметрлерін автоматтандырылған басқарудың жергілікті жүйелері бойынша білімді қолдану. С. Илемдеудің 

технологиялық үрдісін талдау бойынша пікір шығару қабілеті. Д. Автоматтандырылған басқарудың өнеркәсіптік 

жүйелерін құрудың заманауи принциптері туралы білімді меңгеру.Е. Илемдеу жабдықтарының технологиялық 

сызбасын құрастыру. 

 

15.1 Модуль – Ферроқорытпа өндірісінің еңбек қауіпсіздігі және экономикасы (ферроқорытпалар 

металлургиясы) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық кәсіпорындардағы жұмысшы еңбегін қорғаудың теориялық, 

практикалық, әдістемелік негіздерін игеру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Металлургия өндірісіндегі зиянды факторлар. Жек қорғаныс құралдары. Еңбектің 

қауіпсіз шарттары. Жұмыс нарядтарының және рұқсат беру жүүйесі.  

Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау.  
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Металлургиялық кәсіпорындардағы жұмысшы еңбегін қорғаудың теориялық, 

практикалық, әдістемелік негіздерін білу және түсіну. В. Тәжірибеде қауіпсіздік техникасының ережелерін 

сақтау, өндірісте жарақаттануға мәжбүр ететін факторларды анықтау және алдын алу. С. Кәсіби қызметінде 

теориялық білімдерін қолдана білу. D. Ғылыми пікірталастар жүргізу Е. Қауіпті және зиянды өндірістік 

факторлар бойынша есептеулер жүргізе білу; бақытсыз жағдайларда көмек көрсете білу, апат кезінде адамдарды 

эвакуациялау және т.б.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ферроқорытпа өндірісінің экономикасы, ұйымдастыру және басқару 

Бағдарлама авторы: Каскина Д.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің экономика және өндірісті басқару саласындағы жалпы қағидалар 

мен ережелерді оқып-үйрену және меңгеру және осы негізде кәсіби қызмет үшін қажетті арнайы білім алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнде ферроқорытпа өндірісін ұйымдастыру және жоспарлау негіздері баяндалған. 

Ферроқорытпа өндіру үрдісінің ерекшеліктері, ферроқорытпа пештерінің өнімділігін нормалау әдістемесі, 

өндірісті жоспарлау және жөндеуді ұйымдастыру қарастырылды. Еңбек пен еңбекақыны ұйымдастыру, 

ферроқорытпа цехтарының жекелеген учаскелерінде өндірісті ұйымдастыру, ферроқорытпалардың өзіндік 
құнын жоспарлау және ферроқорытпа өндірісінде шаруашылық есеп айырысу мәселелері егжей-тегжейлі 

баяндалды. 

Пререквизиттері: Стандартттау, сертификаттау және техникалық өлшеулер, Ғылыми зерттеу негіздері  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер:А. Өндіріс экономикасын және басқарудың принциптерін; кәсіпорынның 

экономикалық қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің заманауи жүйесін құруды, есептеуді және талдауды; 

халықаралық стандарттар негізінде сапаны басқарудың заманауи түрлерін білу және түсіну.  В. Тәжірибеде 

интеллектуалдық жеке меншік нысандарының құнын бағалау; өндіріс бөлімшелерінің қызметінің нәтижелерін 

және шығындарын талдау; жобаның инновациялық потенциалын бағалау; жобаларды коммерциалаудың 

инновациялық тәуеклдігін бағалау; тәжірибелік қызметте экономикалық талдау әдістерін қолдану; жобалау 

шешімдері тиімділігінің техника-экономикалық жәнен функционалдық-құндылық талдау; кәсіпорынның 

инновациялық саясатын талдау; персонал жұмысын және еңбек ақысының фондын жоспарлау. С. Кәсіпорынның 
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өндірістік-шаруашылық және экономикалық қызметін талдау бойынша ұйғарым жасау. Д. Техникалық қайта 

қаруландырудың, энергошаруашылықтың дамуының, энергиямен қамтамасыздандыру жүйесін қайта құру және 

жаңалаудың негізін дайындай білу. Е. Ферроқорытпалар өндірісін басқаруды ұйымдастыру. 

 

15.2 Модуль – Илемдеу өндірісінің еңбек қауіпсіздігі және экономикасы (болат металлургиясы және оны 

өңдеу) 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Илемдеу өндірісінің экономикасы, ұйымдастыру және басқару  

Бағдарлама авторы: Каскина Д.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің экономика және өндірісті басқару саласындағы жалпы қағидалар 

мен ережелерді оқып-үйрену және меңгеру және осы негізде кәсіби қызмет үшін қажетті арнайы білім алу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Илемдеу өндірісін ұйымдастыру және жоспарлау пәнінде илемдеу өндірісін 

ұйымдастыру және жоспарлау негіздері жазылған. Илемдерді өндіру үрдісінің ерекшеліктері, илемдеу 

пештерінің өнімділігін нормалау әдістемесі, жөндеуді ұйымдастыру және өндірісті жоспарлау қарастырылған. 

Еңбек пен еңбекақыны ұйымдастыру, илемдеу цехтарының жекелеген учаскелерінде өндірісті ұйымдастыру 

баяндалған. 
Пререквизиттері: Стандартттау, метрология, сертификаттау және сапа менеджменті негіздері, Ғылыми зерттеу 

негіздері  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқудан күтілетін нәтижелер:А. Өндіріс экономикасын және басқарудың принциптерін; кәсіпорынның 

экономикалық қызметін сипаттайтын көрсеткіштердің заманауи жүйесін құруды, есептеуді және талдауды; 

халықаралық стандарттар негізінде сапаны басқарудың заманауи түрлерін білу және түсіну.  В. Тәжірибеде 

интеллектуалдық жеке меншік нысандарының құнын бағалау; өндіріс бөлімшелерінің қызметінің нәтижелерін 

және шығындарын талдау; жобаның инновациялық потенциалын бағалау; жобаларды коммерциалаудың 

инновациялық тәуеклдігін бағалау; тәжірибелік қызметте экономикалық талдау әдістерін қолдану; жобалау 

шешімдері тиімділігінің техника-экономикалық жәнен функционалдық-құндылық талдау; кәсіпорынның 

инновациялық саясатын талдау; персонал жұмысын және еңбек ақысының фондын жоспарлау. С. Кәсіпорынның 

өндірістік-шаруашылық және экономикалық қызметін талдау бойынша ұйғарым жасау. Д. Техникалық қайта 

қаруландырудың, энергошаруашылықтың дамуының, энергиямен қамтамасыздандыру жүйесін қайта құру және 

жаңалаудың негізін дайындай білу. Е. Илемдеу өндірісін басқаруды ұйымдастыру. 

 

6В07204 – ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ БАЙЫТУ  

2 курс 
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5.1 Модуль – Арнайы кәсіби дағдылаушы пәндер, 18 кредит 

БП ЖК KBShT 2205 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 3 

ЖББП МК Fil 2106 Философия 3 5 

ЖББП ТК KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК KGN 2206 Компьютерлік графика негіздері 4 5 

5.2 Модуль – Әлеуметтік - кәсіби дағдылаушы пәндер, 18 кредит 

БП ЖК KBShT 2205 Кәсіби бағытталған шетел тілі 3 3 

ЖББП МК Fil 2106 Философия 3 5 

ЖББП ТК ETD 2107 Экология және тұрақты даму 3 5 

БП ТК IG 2206 Инженерлік графика 4 5 

6.1 Модуль – Пайдалы қазбаларды байыту үрдістерін зерттеудің теориясы, стандарттары және 

әдістері, 20 кредит 

БП ТК PKМKO 2207 Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары 3 5 

БП ТК TTFHUT 2208 
Төмен температурадaғы физика-химиялық үрдістер 

теориясы 
3 5 

БП ТК PKBSSN 2209 
Пайдалы қазбаларды байыту саласындағы стандарттар мен 

нормативтер 
4 5 

БП ТК PKBZ 2210 Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу  4 5 

6.2 Модуль – Байыту үрдістерін стандарттау, зерттеу және модельдеу, 20 кредит 

БП ТК PM 2207 Петрография және минералогия 3 5 
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БП ТК BUFHM 2208 Байыту үрдістерін физика-химиялық модельдеу 3 5 

БП ТК SSМ 2209 Стандарттау, сертификаттау және метрология 4 5 

БП ТК GZN 2210 Ғылыми зерттеу негіздері 4 5 

7.1 Модуль – Кендерді байытуға дайындау және байыту әдістері, 18 кредит 

БП ТК РКВDUZh 2211 
Пайдалы қазбаларды байытуға дайындау үрдістері мен 

жабдықтары  
3 5 

БП ТК BGA 2212 Байытудың гравитациялық әдістері 4 5 

БП ЖК KUUЕ 2213 Кендерді ұсақтау, ұнтақтау және елеу 4 5 

БП   Өндірістік практика 4 3 

7.2 Модуль – Кендерді байытуға дайындау және байыту жабдықтарын, 18 кредит 

БП ТК РКВАZh 2211 Пайдалы қазбаларды байытуға арналған жабдықтар 3 5 

БП ТК ASKТB 2212 Ауыр суспензияларда кендерді тұндыру, байыту 4 5 

БП ЖК KUUЕ 2213 Кендерді ұсақтау, ұнтақтау және елеу 4 5 

БП   Өндірістік практика 4 3 

 

5.1 Модуль – Арнайы кәсіби дағдылаушы пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің жеке қасиеттерін дамытумен, оқытылатын тілдің елдің мәдениетін 

білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды меңгерумен Кәсіби-

бағытталған шетел тілдесуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің болашақ мамандығының немесе мамандығының 
ерекшеліктеріне байланысты ағылшын тілін меңгеру қажеттілігіне бағытталған және бағытталған. Ағылшын 

тілін кәсіби-бағдарлы оқытудың мәні қосымша кәсіби білім алу және тұлғаның кәсіби маңызды қасиеттерін 

қалыптастыру мақсатында арнайы пәндермен интеграциялаудан тұрады. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілі 

Постреквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қарым-қатынас міндеттеріне, сөйлеу жағдайына, басқа мәдениеттің өкілі 

ретінде серіктестің жеке ерекшеліктеріне және қарым-қатынастың өту сипатына сәйкес сөйлеу қызметін 

ұйымдастыру; В. Әлеуметтік факторларға, қарым-қатынас жағдайларына, әңгімелесушінің мәртебесіне және 

оның коммуникативтік ниеттеріне барабар әр түрлі тілдік және сөйлеу құралдарын қолдану; С. Кәсіби және 

ғылыми қоғамдық-саяси қарым-қатынас салаларында өзінің вербалды және вербалды емес мінез-құлқын құру; 

D. Кәсіби қызметті лингвистикалық, әлеуметтік-лингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық және 

коммуникативтік аспектілерде жүзеге асыру; Е. Қажеттілігін түсіне отырып, шет тілді ортада кәсіби мінез-

құлықтың сөйлеу үлгілері мен тактикасы. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 
Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері 
Бағдарлама авторы: Мукамбеткалиев А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік модельдеудің принциптері мен түрлерін, сондай-ақ компьютерлік 

математикалық модельдеудің қажеттілігі туындайтын есептерді шешу кезінде компьютерлік эксперементті іске 
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асырудың мақсаттары мен кезеңдерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән зерттеу іс-әрекетінің компьютерлік графикасын, металдар өндірісінің 

жаңа технологиялық үрдістерінде және сәйкесінше қондырғыларда туындайтын металлургиялық үрдістердің 

тапсырмаларын шешуге арналған. Бұл пән компьютерлік графиканың екіөлшемді және үшөлшемді 

қосымшаларын өңдеуге қажетті базалық білімдерді беруді қамтиды. Берілген пәнде студенттер сызба жұмысы 

мен жобаларды меңгеретін болады.  

Пререквизиттері: Химия, Физика  

Постреквизиттері: Металлургиядағы нанотехнологияларлар, Табиғи және техногенді шикізаттардан қара 

металдарды экстракциялау.  

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. компьютерлік модельдеу принциптерін білу және түсіну. В. тәжірибеде 

компьютерлік модельдеудің түрлерін талдау.  С. компьютерлік математикалық моделдеу дағдыларын және 

есептеу эксперементін ұйымдастыру және оның нәтижелерін өңдеу дағдыларын меңгеру қабілеті. D. теориялық 

және эксперементальды зерттеулердегі компьютерлік математикалық модельдеу саласындағы білім. Е. 

модельдерді жіктеу тәсілдерін білу. 

 

5.2 Модуль – Әлеуметтік - кәсіби дағдылаушы пәндер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортамен қарым-қатынаста экологиялық көзқарасты қалыптастыру және 

экологиялық ойлауды дамыту үшін жалпы және қолданбалы экологияның негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында өсімдіктер, жануарлар және олардың мекендейтін ортасы 

арасындағы өзара байланыс, барлық алуан түрлілікті ашу және тану мақсатында экология, қоршаған ортаны 

қорғау мәселелерін зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. Пәнді оқу студенттердің логикалық ойлауын 

қалыптастыруға ықпал етеді, тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары 

туралы, қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты мәселелер туралы, табиғатты қорғау қызметінің 

нақты міндеттері мен басымдықтарын қарастыру, адам мен табиғат бірлігін сезіну туралы түсінік береді. 

Пререквизиттері: Химия, Физика  

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын 

негізгі заңдылықтарды, организмдердің таралуы мен санының динамикасын, қоғамдастық құрылымы мен 

олардың динамикасын білу. В. Биосфераның тұрақтылығын сақтау және Апатты дағдарыстарсыз социумды 
дамыту мақсатында шаруашылық жүргізудің дәстүрлі нысандары мен адамдардың өмір сүру салтын жоспарлы 

түрде өзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен 

стратегияларын талдай білу. С. Тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте тірі организмдер мен 

қоршаған ортаның өзара әрекеттесу заңдылықтары туралы алынған білімді қолдану.  D. Табиғи және 

антропогендік экологиялық процестерді және оларды реттеудің мүмкін жолдарын анықтай білу және талдай білу. 

Е. Экологиялық процестерді талдау, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының нақты міндеттері мен 

басымдықтарын қою және экологиялық міндеттерді шешу үшін алынған білімді пайдалану дағдылары;  

биосфераның даму заңдылықтары мен оның тұрақтылығын сақтау шарттары бойынша білім, сондай-ақ әртүрлі 

елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік графика 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Инженерлік графиканы оқып-үйренудің мақсаты студенттердің кеңістіктік 

қиялын және конструктивті геометриялық ойлауын дамыту, кеңістіктік формаларды талдау және синтездеу 

қабілеттерін, бөліктер мен тұтас арақатынасын графикалық үлгілер негізінде жасау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сызу техникасы туралы негізгі ұғымдарды, конструкторлық құжаттарды 
орындауды, тілік, қима, сызбалардың екіөлшемді және үшөлшемді көріністерін, техникалық сызбаларда 

өлшемдерді көрсету ережелерін, проекциялық сызбаларды, аксонометриялық проекцияларды, ажырайтын және 

ажырамайтын қосылыстарды, бөлшектер сызбаларын және құрастырма сызбаларды оқытады. 

Пререквизиттері: Химия.Физика.Металлургиялық өндіріс негіздері. 

Постреквизиттері: Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу. Металдар және олардың қосылыстары. 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Конструкторлық құжаттарды әзірлеу, орындау, рәсімдеу және оқудың негізгі 

ережелерін білу. В. Конструкторлық құжаттарды рәсімдеу және орындау кезінде алған білімдерді қолдана білу. 

С. ЕСКД қажетті стандарттарын негіздеу және құрылыстағы жобалық құжаттама жүйесі. D. Кеңістіктік бейнелер 

мен схемалардың графикалық көрінісін талдай білу. Е. Ажырайтын және ажырамайтын қосылыстарды, 

бөлшектер сызбаларын және құрастырма сызбаларды білу. 

 

6.1 Модуль – Пайдалы қазбаларды  байыту үрдістерін зерттеудің теориясы, стандарттары және әдістері  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары 

Бағдарлама авторы: Орынбаев Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге металл кен орындарының геологиялық және өнеркәсіптік түрлері, 

олардың орналасу заңдылықтары, кен орындарының белгілі геологиялық формацияларымен байланысы туралы 

түсінік беру және студенттерді типтік кен орындарының геологиялық құрылымымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу өнеркәсіптік маңызды минералдар және магмалық, метаморфикалық, 

шөгінді тау жыныстары туралы білім көлемін алуға мүмкіндік береді – олардың химиялық құрамы, 

диагностикалық қасиеттері, сонымен қатар әртүрлі генетикалық типтегі пайдалы қазбалар кен орындарының 

қалыптасу заңдылықтары туралы білімді меңгеруге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға негіздері 

Постреквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу, Байытудың гравитациялық әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әр металл кен орындарының немесе олардың табиғи топтарының 

сипаттамаларын, өнеркәсіптік пайдалы қазбалардың жүйеленуін білу; Кен өндіруге, өңдеуге және тау-кен 

қалдықтарын жоюға байланысты технологиялық мәселелер; Кенді байытудың негізгі әдістерінің мәні; кендердің 

заттық құрамын зерттеу әдістері. В. Өнеркәсіптік пайдалы қазбалардың жүйеленуін анықтай білу; Кендерді 
өндірумен, өңдеумен байланысты технологиялық мәселелер;  Кенді байытудың негізгі әдістерінің мәні;  

Кендердің материалдық құрамын зерттеу әдістері;  Пайдалы қазбалар мен кендердің технологиялық қасиеттері 

және олардың байыту көрсеткіштерімен байланысы;  Кен сапасын бағалау әдістері;  Рудаларды геологиялық-

минералогиялық және геологиялық-технологиялық типтеу принциптері мен сынау әдістері; Кен орындарын 

геологиялық-минералогиялық картаға түсіру әдістемесінің негізгі ережелері; Минералды шикізатты терең өңдеу 

технологиялары; Өндіріс әдістері және жаңа техникалық материалдардың қасиеттері.  C. Пайдалы қазбалар мен 

кендердің технологиялық қасиеттерін, олардың байыту көрсеткіштерімен байланысын білу; Кен сапасын бағалау 

әдістері; Рудаларды геологиялық-минералогиялық және геологиялық-технологиялық типтеу принциптері мен 

сынау әдістері; Кен орындарын геологиялық-минералогиялық картаға түсіру әдістемесінің негізгі ережелері; 

Минералды шикізатты терең өңдеу технологиялары;  өндіріс әдістері және жаңа техникалық материалдардың 

қасиеттері.  D. Кенді байытудың негізгі әдістерінің мәнін анықтай және талдай білу; Кендердің материалдық 

құрамын зерттеу әдістері; Пайдалы қазбалар мен кендердің технологиялық қасиеттері, олардың байыту 

көрсеткіштерімен байланысы; Кен сапасын бағалау әдістері;  Рудаларды геологиялық-минералогиялық және 

геологиялық-технологиялық типтеу принциптері мен сынау әдістері; Кен орындарын геологиялық-

минералогиялық картаға түсіру әдістемесінің негізгі ережелері; Минералды шикізатты терең өңдеу 

технологиялары; Өндіріс әдістері мен жаңа техникалық материалдардың қасиеттері;  E. Кендерді өңдеумен 

байланысты қиындықтар мен мәселелерді объективті бағалауға мүмкіндік беретін, кен өндіру, кенді дайындау 
және одан әрі байыту және терең өңдеу кезеңінен бастауға мүмкіндік беретін білімнің болуы; Кендердің 

технологиялық қасиеттері мен сапасын бағалау және байыту процесін оңтайландыруға бағытталған түзетулер 

енгізу туралы білім;  Нақты кен орындарын геологиялық-минералогиялық картографиялау кезінде қажет білім. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Төмен температурадaғы физика-химиялық үрдістер теориясы 

Бағдарлама авторы: Әбдірашит А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге байыту кезінде талданылатын физико-химиялық әдістерді 

қолдануды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заманғы техника мен технологияны дамытудың негізгі үрдістерінің бірі 

температура режимінің, жылдамдық, байланыс уақытының жоғары параметрлерін барынша кең пайдалану болып 

табылады. Химиялық өнімдерді алудың түбегейлі жаңа технологиялық және экономикалық тиімді әдістерін 

әзірлеу, ерекше қасиеттері бар жаңа материалдарды жасау үшін төмен температураларда физика-химиялық 

үрдістерді зерттеу қажет. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға негіздері, Химия, Физика 

Постреквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу, Байытудың гравитациялық әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Химиялық термодинамикамен байланысты негізгі терминологияны білу 
және түсіну;  Термодинамиканың негізгі ұғымдары мен заңдылықтары және олардың математикалық көрінісі;  

Металлургиялық процестерді талдауға арналған физико-химиялық заңдар.  Тәжірибеде флотация кезінде пайда 

болатын байыту үрдістерін талдауда физико-химиялық заңдылықтарды қолдану.  C. Пайдалы қазбаларды қайта 

өңдеудің физика-химиялық заңдылықтарына сүйене отырып, минералды өңдеудің кез-келген саласындағы 

процестердің нәтижелері туралы жарияланымдар, ғылыми-техникалық есептер, шолулар дайындау мүмкіндігі.  

D. физико-химиялық заңдылықтарды қолдана отырып, нақты температуралық процестердің мәнін түсіндіре білу;  

Мақала жазу кезінде, төмен температуралы физикалық және химиялық процестер бағыты бойынша ғылыми 

конференцияларда талқылау кезінде өз ойын дұрыс жеткізе білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазбаларды байыту саласындағы стандарттар мен нормативтер 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері студенттердің метрология, стандарттау 

және сертификаттау саласындағы негізгі ғылыми-практикалық білімді алуы, өнімнің (қызметтің) сапасын 

бақылау және өлшем бірлігін қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін қажетті; өнімді өндіруді, сынауды, 

пайдалануды және кәдеге жаратуды метрологиялық және нормативтік қамтамасыз ету; өнімді стандарттау және 

сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және орындау; өндірістік қызметтің метрологиялық және 

нормативтік сараптамасы болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру үрдісі металлургия өндірісі саласында әр-түрлі стандарттар деңгейін 

қолдануды, атқарылатын жұмыстарды метрологиялық қамтамасыз ету мәселелерін шешуді, барлық өндірістік 

қызмет түрлерінің сапасын (менеджмент) басқару жұмыстарында сертификаттау жүйесін қолдануды 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары, Төмен температурадaғы физика-

химиялық үрдістер теориясы  

Постреквизиттері: Қара металдар кендерін байыту технологиясы, Байыту фабрикаларын жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Метрология бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, 

әдістемелік материалдар, стандарттау және сертификаттау. B. Өнім мен процестердің сапасын бақылау әдістерін 

қолдану. өнімді сертификаттау. C. Өнімнің сапасын бақылау, стандарттау және бақылау, сынау және өнімді 

қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. D. Өнім сапасын талдау және сапаны бақылауды 
ұйымдастыру тәсілдері. Е. Өнімді сертификаттау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студентті байыту үшін минералды  зерттеулердің теориялық негіздерімен 

таныстыру. Студенттерді пайдалы компоненттердің қасиеттеріне байланысты кенді өңдеудің схемасын таңдауға 

үйрету. Берілген білімнің барлығы студенттің кәсіби дағдыларын қалыптастыру. Бұл болашақ инженерге 

минералды өңдеудің технологиялық үрдісін тиімді басқару үшін өндірістік мәселелерді кәсіби түрде шешуге 

мүмкіндік береді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән металлургиядағы пайдалы қазбалардың шикізат базасының ерекшеліктерін 

және пайдалы қазбалардың әртүрлі үрдістермен байытылуын зерттеуге дайындығын зерттейді. Кеннің заттық-

минералогиялық құрамын байыту әдістерінің кешенін, кен сынамаларын бөлу сұлбасын қарастырады. 

Зертханалық жағдайда эксперименттерді жоспарлау әдістемесін меңгереді. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары, Төмен температурадaғы физика-

химиялық үрдістер теориясы  

Постреквизиттері: Қара металдар кендерін байыту технологиясы , Байыту фабрикаларын жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Зерттеу нысаны ретінде байыту процестерін білу және түсіну.  B. Пайдалы 

қазбалардың қасиеттерін зерттеу, шикізаттың нақты сипаттамаларын ескере отырып электр схемаларын құру 

және оларды есептеу.  C. Технологиялық факторлардың өзара байланысын білу;  Эксперименттерді 

жоспарлаудың және эксперименттік деректерді бағалаудың статистикалық әдістері.  D. Тәжірибелік және 

зертханалық зерттеулер жүргізу, нәтижелерді түсіндіру, есептер құрастыру және қорғау қабілеті. 

 

6.2 Модуль – Байыту үрдістерін стандарттау, зерттеу және модельдеу 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Петрография және минералогия 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пайдалы қазбаларды байытудағы  студенттердің технологиялардың дамуымен 

байланысты мәселелерді шешуге арналған пәнаралық тәжірибелік зерттеу жұмыстарына дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді меңгеру минералдардың топтары мен класстары, олардың физикалық және 

химиялық қасиеттері туралы, минерал түзу үрдістері, олардың жер қойнауында таралу заңдылықтарын және 

оларды тәжірибе жүзінде қолдану туралы білімді қалыптастырады. Петрографияны меңгеру магматикалық және 

метафорфиялық тау жыныстарының генезисі, түзілу сипаты, құрылымы, құрамын, сондай-ақ олармен 
байланысқан пайдалы қазбалар туралы білім алуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға негіздері 

Постреквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу, Байытудың гравитациялық әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Минералогия мен петрографияны дамыту үшін қажет химиялық, физико-

химиялық және физикалық талдауды білу. В. Қазіргі заманғы білім беру және ақпараттық технологияларды 

қолдана отырып, ақпаратты талдау және бағалау мүмкіндігі.  C. Минералдар мен тау жыныстарының физикалық 

қасиеттерге жіктелуін білу.  D. Тау жыныстарының механикалық қасиеттерін анықтай білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Байыту үрдістерін физика-химиялық модельдеу 

Бағдарлама авторы: Әбдірашит АМ. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студентті физико-химиялық модельдермен немесе флотация кезінде байқалған 

құбылыстар мен процестердің пайда болуы үшін оңтайлы жағдайлармен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кенді ұжымдық және селективті байыту үрдістерін жетілдіру, оңтайландыру және 

автоматтандыру үшін қажетті жүйелерді байытуды физика-химиялық үлгілеудің және сапалық үлгілерден 

сандық заңдылықтарға көшудің әдіснамалық принциптері баяндалған. Нақты мысалдарда концентрация 

арасындағы теориялық негізделген және эксперименталды расталған тәуелділіктерді алу және байыту кезінде 

реагенттердің әрекет ету механизмін теориялық негіздеудің нақты мүмкіндігі көрсетілген. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға негіздері, Химия, Физика 

Постреквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу, Байытудың гравитациялық әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Жинағыштың химиялық әрекеттесу механизмін білу.  B. Байыту үрдісіне 

әртүрлі факторлардың әсерін талдай білу.  C. Минералдардың бетін химиялық тазарту арқылы реагенттердің 

белсенділену заңдылықтарын білу.  D. Пайдалы қазбалар бетіндегі жинағыштың сорбция механизмін білу. 

  
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Стандарттау, сертификаттау және метрология 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері студенттердің метрология, стандарттау 
және сертификаттау саласындағы негізгі ғылыми-практикалық білімді алуы, өнімнің (қызметтің) сапасын 

бақылау және өлшем бірлігін қамтамасыз ету міндеттерін шешу үшін қажетті; өнімді өндіруді, сынауды, 

пайдалануды және кәдеге жаратуды метрологиялық және нормативтік қамтамасыз ету; өнімді стандарттау және 

сертификаттау бойынша жұмыстарды жоспарлау және орындау; өндірістік қызметтің метрологиялық және 

нормативтік сараптамасы болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру үрдісі металлургия өндірісі саласында әр-түрлі стандарттар деңгейін 

қолдануды, атқарылатын жұмыстарды метрологиялық қамтамасыз ету мәселелерін шешуді, барлық өндірістік 

қызмет түрлерінің сапасын (менеджмент) басқару жұмыстарында сертификаттау жүйесін қолдануды 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары, Төмен температурадaғы физика-

химиялық үрдістер теориясы  

Постреквизиттері: Қара металдар кендерін байыту технологиясы, Байыту фабрикаларын жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Метрология бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, 

әдістемелік материалдар, стандарттау және сертификаттау. B. Өнім мен процестердің сапасын бақылау әдістерін 

қолдану. өнімді сертификаттау. C. Өнімнің сапасын бақылау, стандарттау және бақылау, сынау және өнімді 

қабылдау қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады. D. Өнім сапасын талдау және сапаны бақылауды 

ұйымдастыру тәсілдері. Е. Өнімді сертификаттау. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері 

Бағдарлама авторы: Ерсайынова А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: ҚР-да ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, оның кезеңдері, металлургия 

саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасы туралы негізгі мәліметтерді, сондай-ақ ғылыми баяндамаларды, 

курстық және дипломдық жұмыстарды дайындау және жазу бойынша ұсыныстарды зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ғылым туралы негізгі ұғымдарды, оның қоғамдағы маңызын қамтиды. 

Теориялық және эмпирикалық зерттеу әдістерін қарастырады. Ғылыми зерттеулер әдісі мен әдіснамасы 

ұғымдарын қарастырады. Зерттеу үшін ғылыми бағытты таңдау дағдыларын және ғылыми-зерттеу жұмысының 

кезеңдерін меңгереді. Ғылыми-техникалық әдебиетті, ғылыми-техникалық ақпаратты зерттеу және талдау. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары, Төмен температурадaғы физика-

химиялық үрдістер теориясы  

Постреквизиттері: Қара металдар кендерін байыту технологиясы , Байыту фабрикаларын жобалау 

Оқудан күтілетін нәтижелер: A. Металлургия саласындағы ғылыми зерттеулердің әдіснамасын білу және 

түсіну. В. Іс жүзінде ғылыми баяндамалар, курстық және дипломдық жұмыстар жазу. С. Металлургия 

ғылымының физика, химия және т. б. дәл ғылымдармен байланысын талқылау қабілеті. D. Электрлік және 
магниттік қасиеттерге материалдар мен жабындардың құрамын, құрылымын және жай-күйін жалпылама 

талдауды, төмен молекулярлы заттармен өзара әрекеттесуді, химиялық төзімділікті және коррозияны түсіндіре 

білу. Е. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары мен құрылымын 

құру. 

 

7.1 Модуль – Кендерді байытуға дайындау және байыту әдістері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазбаларды байытуға дайындау үрдістері мен жабдықтары 

Бағдарлама авторы: Сариев О.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студентті пайдалы қазбаларды өңдеуде қолданылатын негізгі жабдықтың жұмыс 

принциптерімен таныстыру 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пән пайдалы қазбалар кендерін дайындаудың негізгі үрдістері бойынша 

материалды қамтиды: ұсақтау, ұсақтау, жіктеу. Гравитациялық байыту үрдістерін, флотациялық әдістерді, 

магнитті, электрлік және арнайы, аралас байыту әдістерін үйренеді. Байыту фабрикаларының қосалқы үрдістерін 

(сусыздандыру және шаң ұстау) және механикалық жабдықтарын қарастырады. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбаларды байыту негіздері .  

Постреквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу, Байытудың гравитациялық әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Байыту машиналарының конструкциясы мен технологиялық параметрлерін 

білу және түсіну.  B. Байыту машиналарының жұмысын есептеу мүмкіндігі.  C. Магниттік, электрлік 

сепараторлар мен флотация машиналарының классификациясын білу.  D. Флотация машиналарында зертханалық 

жұмыстарды орындау мүмкіндігі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Байытудың гравитациялық әдістері 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С.  

Курсты оқытудың мақсаты: Оқушылардың гравитациялық үрдістер теориясы туралы білімдерін 

қалыптастыру, бұл білімді практикалық іс-әрекетте қолдану мүмкіндігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән пайдалы қазбалар кендерін дайындаудың негізгі үрдістері бойынша 
материалды қамтиды: ұсақтау, ұсақтау, жіктеу. Гравитациялық байыту үрдістерін, флотациялық әдістерді, 

магнитті, электрлік және арнайы, аралас байыту әдістерін үйренеді. Байыту фабрикаларының қосалқы үрдістерін 

(сусыздандыру және шаң ұстау) және механикалық жабдықтарын қарастырады. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары, Төмен температурадaғы физика-

химиялық үрдістер теориясы  

Постреквизиттері: Қара металдар кендерін байыту технологиясы , Байыту фабрикаларын жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Минералды өңдеу схемаларындағы гравитацияны байыту әдістерінің орны 

мен рөлін білу және түсіну.  B. Анықтай білу: денедегі қозғалыс параметрлері, гравитациялық үрдістердің 

тиімділік көрсеткіштері, қолданылатын аппараттар типі және оның өнімділігі;  қажетті технологиялық 

көрсеткіштерді алу үшін ауырлық күшін, байыту құрылғыларын реттеу.  Тәжірибеде қолданылатын негізгі 

аппараттардың конструкциясы мен жұмысын білу.  D. Минералдың материалдық құрамын және оны байыту 

нәтижелерін математикалық және графикалық сипаттау әдістерін білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кендерді ұсақтау, ұнтақтау және елеу 

Бағдарлама авторы: Тайжигитова М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студентті ұсақтағыштардың, конустық ұсатқыштардың, барабан диірмендерінің 
және елеуіштердің жұмыс принциптерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән пайдалы қазбалар кендерін дайындаудың негізгі үрдістері бойынша 

материалды қамтиды: ұсақтау, ұсақтау, жіктеу. Гравитациялық байыту үрдістерін, флотациялық әдістерді, 

магнитті, электрлік және арнайы, аралас байыту әдістерін үйренеді. Байыту фабрикаларының қосалқы үрдістерін 

(сусыздандыру және шаң ұстау) және механикалық жабдықтарын қарастырады. 

Пререквизиттері: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары, Төмен температурадaғы физика-

химиялық үрдістер теориясы  

Постреквизиттері: Қара металдар кендерін байыту технологиясы , Байыту фабрикаларын жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Барабанды диірмендердің жұмыс принципі, жіктелуі және көлемін білу.  B. 

Бөлшектердің таралуын анықтау әдістерін білу C. Елеудің тиімділігіне әсер ететін факторларды білу.  D. 

зертханалық (ұсақтағыш, конус үгіткіш, балғамен үгіткіш) құрылғыларда жұмыс істеу мүмкіндігі. 

 

7.2 Модуль – Кендерді байытуға дайындау және байыту жабдықтарын 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пайдалы қазбаларды байытуға арналған жабдықтар 

Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студентті негізгі ұсақтау, тегістеу және классификациялау жабдықтарының 

жұмыс принциптерімен және жұмыс жағдайымен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс студенттерде минералды шикізат кендерін байыту және өңдеу кезінде 

болатын негізгі үрдістер туралы толық түсінік қалыптастыруға бағытталған.  Минералды шикізатты байыту және 

қайта өңдеу үшін пайдаланылатын негізгі машиналар мен қосалқы аппараттардың құрылымы мен жұмыс 

принципін зерттейді. Кесектеу кезінде технологиялық жабдықтарды зерттеу.   

Пререквизиттері: Пайдалы қазбаларды байыту негіздері .  

Постреквизиттері: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу, Байытудың гравитациялық әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Елеу үрдісінің классификациясы туралы білім және түсінік.  B. 

Минералдардың қасиеттерін, минералды шикізат пен бөлшек өнімдерінің бөлшектердің мөлшерін бөлу 

қабілеттерін зерттеу мүмкіндігі.  Елеудің тиімділігіне әсер ететін факторларды білу.  D. зертханалық (ұсақтағыш, 

конус үгіткіш, балғамен үгіткіш) құрылғыларда жұмыс істеу мүмкіндігі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ауыр суспензияларда кендерді тұндыру, байыту 

Бағдарлама авторы: Орынбаев Б.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Байытудың гравитациялық әдістерін қолдану сфераларын және технологиялық 

сызбаларын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс студенттерде минералды шикізат кендерін байыту және өңдеу кезінде 

болатын негізгі үрдістер туралы толық түсінік қалыптастыруға бағытталған.  Минералды шикізатты байыту және 

қайта өңдеу үшін пайдаланылатын негізгі машиналар мен қосалқы аппараттардың құрылымы мен жұмыс 

принципін зерттейді. Кесектеу кезінде технологиялық жабдықтарды зерттеу.   

Пререквизиттері: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары, Төмен температурадaғы физика-

химиялық үрдістер теориясы  

Постреквизиттері: Қара металдар кендерін байыту технологиясы , Байыту фабрикаларын жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Қатал ортаны қалыптастыру үшін қолданылатын салмақ өлшегіштердің 

сипаттамаларын білу. B. Ауырлық сепараторларының өнімділігін есептеу мүмкіндігі.Бұрандалы 

сепараторлардағы гравитациялық процестер мен байыту процестерінің кинетикасын білу.  D. Тұндыру 

машиналарында зертханалық жұмыстарды орындау мүмкіндігі. 

 

6В07301 – ҚҰРЫЛЫС  

2 курс 

 

Траектория: 1. Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы 

Траектория: 2. Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы 

Траектория: 3. Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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4.1Модуль –  Қоғам және бизнес, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2101 Философия 3 5     

ЖББП ТК KBN 2102 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5     

4.2. Модуль–  Қоғам және құқық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2101 Философия 3 5     

ЖББП ТК KN 2102 Құқық негіздері 3 5     

4.3. Модуль –  Қоғам және экология, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2101 Философия 3 5     

ЖББП ТК ETD 2102 Экология және тұрақты даму 3 5     

5.1. Модуль –  Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс механикасы «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы», 8 кредит 

БП ЖК IM 2203 Инженерлік механика 3 3     

БП ТК GG 2204 Гидравлика және гидрология 3 5     

5.2. Модуль –  Автомобиль жолдарының құрылыс механикасы «Автомобиль жолдары және аэродромдар 

құрылысы», 8 кредит 

БП ЖК IM 2203 Инженерлік механика 3 3     

БП ТК GKF 2204 Гидрогеология және қабаттар физикасы 3 5     

5.3. Модуль – Мұнай-газ құрылыс механикасы «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-

қоймаларының құрылысы» , 8 кредит 

БП ЖК IM 2203 Инженерлік механика 3 3     

БП ТК MGKG 2204 Мұнайгаз құбарларының гидравликасы 3 5     

6.1. Модуль –  Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс материалдары «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы» , 15 кредит 

БП ТК KM 2205 Құрылыс материалдары 3 5     

БП ЖК KK  2206 Құрылыс конструкциялары 4 5     

БП ТК MBZT 2207 Минералды байланыстырғыш заттар технологиясы 4 5     

6.2. Модуль –  Автомобиль жолдарының құрылыс материалдары «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы», 15 кредит 

БП ТК AKKM 2205 Автомобиль құрылысындағы құрылыстық материалтану 3 5     

БП ЖК KK  2206 Құрылыс конструкциялары 4 5     
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БП ТК ABKT 2207  Асфальтты бетон қоспаларының технологиясы 4 5     

6.3. Модуль – Мұнайгаз өндірісіндегі құрылыс материалдары «Газ-мұнай-құбырларының және газ-

мұнай-қоймаларының құрылысы», 15 кредит 

БП ТК MGOKM 2205 Мұнайгаз өндірісіндегі құрылыстық материалтану 3 5     

БП ЖК KK  2206 Құрылыс конструкциялары 4 5     

БП ТК BDBAT 2207   
Битумды және дегтебитумды байланыстырғыштарды алу 

технологиясы 
4 5     

7.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысындағы жобалау «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы», 23 кредит 

БП ТК Arh 2208 Архитектура 3 5     

БП ТК OGS  2209 Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті 4 5     

БП ТК GZN 2210 Ғылыми зерттеулер негіздері 4 5     

БП ТК KPN  2211 Құрылыс процесстерінің негіздері 4 5     

БП   Өндірістік практика 4 3 

7.2. Модуль –  Автомобиль жолдарының құрылысындағы жобалау «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы», 23 кредит 

БП ТК GA 2208 Ғимараттар архитектурасы 3 5     

БП ТК KG 2209 Көліктегі ғимараттар 4 5     

БП ТК GZAA 2210 Ғылыми зерттеулердің әдістері және әдістемесі 4 5     

БП ТК ABKT 2211 Асфальтты бетон өндіру жұмыстарының технологиясы 4 5     

БП   Өндірістік практика 4 3 

7.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысындағы жобалау «Газ-

мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 23 кредит 

БП ТК AКК 2208 Архитектура және құрылыс конструкциялары 3 5     

БП ТК 
MGKMGKZh 

2209 
Мұнайгаз құбырларын және мұнайгаз қоймаларын жобалау 4 5     

БП ТК KMKBDZ 2210 
Құрылыс материалдары мен конструкцияларының беріктігін 

және деформациясын зерттеу 
4 5     

БП ТК MGKKEN 2211 Мұнай-газ құрылысы құрылымдарын есептеу негіздері 4 5     

БП   Өндірістік практика 4 3 

 

4.1Модуль –  Қоғам және бизнес  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 
кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

4.2. Модуль –  Қоғам және құқық  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер 

мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере 

отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге 

де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқықтың пайда болуы. Мемлекеттің түсінігі және мәні. 

Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттің механизмі және мемлекеттің функциясы. Құқықтық мемлекет 

және азаматтық қоғам. Құқықтың түсінігі, мәні, қағидалары және функциялары. Құқықтың қайнар-көздері 

(нысаны), құқықтың нормасы, құқықтық қатынастар. Құқық шығармашылық және құқықты жүзеге асару. Құқық 

бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық. Құқықтың түсінігі. Құқық ұғымының мәні. Құқық 

функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтың қайнар көздері. Құқық нормасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсінуВ) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 
ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

 

4.3. Модуль –  Қоғам және экология  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму 

Бағдарлама авторы: Исенгалиева Г.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоршаған ортамен қарым-қатынаста экологиялық көзқарасты қалыптастыру және 

экологиялық ойлауды дамыту үшін жалпы және қолданбалы экологияның негіздерін зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында өсімдіктер, жануарлар және олардың мекендейтін ортасы 

арасындағы өзара байланыс, барлық алуан түрлілікті ашу және тану мақсатында экология, қоршаған ортаны 

қорғау мәселелерін зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді. Пәнді оқу студенттердің логикалық ойлауын 

қалыптастыруға ықпал етеді, тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуінің жалпы заңдылықтары 

туралы, қоршаған ортаға антропогендік әсермен байланысты мәселелер туралы, табиғатты қорғау қызметінің 

нақты міндеттері мен басымдықтарын қарастыру, адам мен табиғат бірлігін сезіну туралы түсінік береді. 

Пререквизиттері: Химия, Физика  
Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тірі организмдердің тіршілік ортасымен өзара әрекеттесуін анықтайтын 

негізгі заңдылықтарды, организмдердің таралуы мен санының динамикасын, қоғамдастық құрылымы мен 

олардың динамикасын білу. В. Биосфераның тұрақтылығын сақтау және Апатты дағдарыстарсыз социумды 

дамыту мақсатында шаруашылық жүргізудің дәстүрлі нысандары мен адамдардың өмір сүру салтын жоспарлы 

түрде өзгертуге бағытталған адамзаттың тұрақты дамуының қазіргі заманғы тұжырымдамалары мен 

стратегияларын талдай білу. С. Тұрақты дамуды сақтау үшін практикалық қызметте тірі организмдер мен 

қоршаған ортаның өзара әрекеттесу заңдылықтары туралы алынған білімді қолдану.  D. Табиғи және 

антропогендік экологиялық процестерді және оларды реттеудің мүмкін жолдарын анықтай білу және талдай білу. 

Е. Экологиялық процестерді талдау, табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының нақты міндеттері мен 

басымдықтарын қою және экологиялық міндеттерді шешу үшін алынған білімді пайдалану дағдылары; 

биосфераның даму заңдылықтары мен оның тұрақтылығын сақтау шарттары бойынша білім, сондай-ақ әртүрлі 

елдерде, соның ішінде Қазақстан Республикасында тұрақты даму идеяларын жүзеге асыру. 

 

5.1. Модуль –  Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс механикасы «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік механика 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сырық жүйесін есептеу саласында білім беру. Есептеу түсінігі келесі сатылардан 

тұрады: есепті сұлбаны таңдау, ішкі күштерді табу, эпюраларды салу және ішкі күштердің әсер ету сызығын салу, 

ішкі күштердің максималды мәндерін табу және үш түрлі есептің біреуін табу. Есептің бірінші түрінде қиманың 

көтергіш қабілетін табу керек, екіншіде – конструкцияның көлденең қимасының өлшемін таңдайды және 

үшіншіде сыртқы күштің максималды шекті мәні табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерге күштер және күштер әсерінде тұрған материалдық денелердің тепе-

теңдік шарттары туралы теориялық білім беру. сырықты жүйелердің геометриялық өзгермегіштігін зерттей 

алады; статикалық және қозғалатын жүктеуден болатын күш сызығын сала алады, сонымен қатар эпюрасын. 

Пререквизиттері: Жоғары математика  
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Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІ,ІІІ 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) статиканың негізгі түсініктерін, заңдарын, әдістерін; ғимарат элементтерін 

беріктікке, қаттылыққа есептеудің негізгі әдістері мен принциптерін, сонымен бірге инженерлік 

конструкцияларды тиімді жобалаудың теориялық тұрғысынан білу. В) Статиканың негізгі аксиомаларын және 

абсолютті қатты денелер үшін алынған тепе-теңдік шартын біле отырып, оларды аз деформацияланатын, 

сонымен бірге кез-келген өзгеретін денелерге қолдана алу; С) конструкция элементтерін деформацияның 

қарапайым түрлері үшін беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа есептеулерді орындауды,қазіргі заманғы 

бағдарламаларды есептеуге қолдана. Д)Қолданбалы есептерді шешуге, беріктікке есептеудің үш түрін-

тексермелік, есептік және жобалық жүктемені анықтау бойынша. Е)Инженерлік механика пәні бойынша 

күштердің, деформациялардың әсерін оқып үйрену. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Гидравлика және гидрология 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., КонебаевЕ.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  дағдыландыру, 

сонымен бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара  алатын  білікті инженер мамандар даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Гидростатика. Қысым өлшейтін қондырғылар. Сұйық кинематикасы мен 
динамикасының жалпы түсініктері.  Сұйықтың ағысының Бернулли теңдеуі. Гидродинамикалық ұқсастық. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Химия, Құрылыс материалдары. 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы II, Кеңістік және 

арнайы құрылыс темірбетон конструкцияларын жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сұыйықтың ағысының режимдері. В) Жергілікті кедергілі құбырлардағы 

гидравликалық  есептеулер. С) Шығын коэффициенттерін анықтау. D) Сұйықтың тесік пен қондырғы 

арқылы ағуы.Е) Арынды құбырларды гидравликалық есептеу. 

 

5.2. Модуль –  Автомобиль жолдарының құрылыс механикасы «Автомобиль жолдары және аэродромдар 

құрылысы» 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Гидрогеология және қабаттар физикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: ғимараттарды немесе автомобиль жолдарын салу кезінде инженерлі-геологиялық 

зерттеулер жүргізуге қажетті білім беріп, сонымен бірге топырақ құрымын анықтай алатын білікті инженер 

мамандар даярлау. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Гидростатика. Негіздер. Топырақ  динамикасының жалпы түсініктері . 

Жерасты суларының тарихы. Геология тарихы.  Гидродинамикалық ұқсастық. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Химия, Құрылыс материалдары. 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы II, Кеңістік және 

арнайы құрылыс темірбетон конструкцияларын жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) топырақ құрамын анықтау. В) жер асты  суларының деңгейін анықтауды 

меңгеру. С) орнықтылық коэффициенттерін анықтау. D) сұйық заттардың құрылымға әсері.Е) арынды 

құбырларды гидравликалық есептеу. 

 

5.3. Модуль – Мұнай-газ құрылыс механикасы «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-

қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз құбарларының гидравликасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп  дағдыландыру, 

сонымен бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара  алатын  білікті инженер мамандар даярлау. 
Пәннің қысқаша мазмұны Гидростатика. Қысым өлшейтін қондырғылар. Сұйық кинематикасы мен 

динамикасының жалпы түсініктері.  Сұйықтың ағысының Бернулли теңдеуі. Гидродинамикалық ұқсастық. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Химия, Құрылыс материалдары. 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы II, Кеңістік және 

арнайы құрылыс темірбетон конструкцияларын жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сұйықтың ағысының режимдері. В) Жергілікті кедергілі құбырлардағы 

гидравликалық  есептеулер. С) Шығын коэффициенттерін анықтау. D) Сұйықтың тесік пен қондырғы 

арқылы ағуы.Е) Арынды құбырларды гидравликалық есептеу. 

 

6.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс материалдары «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы» 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
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Пәннің атауы: Құрылыс материалдары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында, пайдаланатын құрылыс 

материалдарының қасиеттері мен құрылымдарын таңдап талдай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Құрылыс материалдары" пәні инженер-құрылысшыларды даярлауда негізгі пән 

болып табылады. Бірде-бір ғимаратты құрылыс материалдары мен олардың қасиеті туралы жан-жақты білімсіз 

жобалап тұрғызу мүмкін емес. Олай болса, материалдардың қолданылуы бойынша жіктелуін, қасиеттеріне сай 

құрылыста қолданылуын білу, үйлердің пайдалану жағдайына байланысты көп материалдар ішінен керектісін 

таңдай білу немесе бар материал мен бұйымдарды түрлі тәсілдерді қолдана отырып, пайдалана білу, инженер – 

технолог, инженер- құрылыс мамандарына өте қажет, себебі тұрғызылған үйдің , ғимараттың сапасын 

төмендетпеу, тиімділігі мен мәңгілігін қамтамасыз ету мамандардың біліміне байланысты. 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Құрылыс конструкциялары, Құрылыс өндірісінің технологиясы 1. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізі құрылыс материалдарды мен бұйымдары өндірісі саласының жетекші 

жағдайынан; өз қолданысын тапқан керамикалық құрылыс материалдарының өңдірісінде тиімді, энергия және 

басқа да қорларды қорытып технологиялар жасаудағы ғылымның және жаңашылдардың роль туралы түсініктері 

болуы керек; В)    МемСт талаптарына сәйкес заманауи керамикалық құрылыс материалдары мен бұйымдарының 
қасиеттерін және өндіру технологиясын; шикізатық материалдарын тасымалдау, сақтау және өндеу тәсілдерін 

білу;  С)  керамикалық материалдар өндірісін техникалык қадағау әдістері мен міндеттерін; тану бағыты зор 

құрылыс керамикасы технологиясының кұрылыс кешеніндегі әлеуметтік-экономикалық жағдайын білуі керек; 

D)  әртүрлі инженерлік есептерді шығаруды; кұрылыс керамика бұйымдарының; материалдарының қасиеттерін 

сандык мәндермен бағалап және аларды анықтаудың әдістемелік принциптертерін есептуді;  Е)  шикізатты 

зерттеуді; дайын өнім сапасын бақылауды қамтамасыз ететін жұмыстар орындауды; қалдыксыз өндіріс және 

өндіріс қалдықтары МЕН халык шаруашылығының басқа да өнімдерін кешенді пайдалана отырып экологиялық 

қауіпсіздікті, отын-энергетикалық және баска материалдык қорларды үнемдейтіндей шикізаттық материалдарды 

тиімді пайдалануды; нақты пайдалану жағдайы үшін карастырылып отырған колдану саласында, сондай-ақ 

олардың өндірісіндс еңбек сыйымдылығын төмендету жолдарын меңгеруі керек. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс конструкциялары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: темірбетоннан,  тастан,  жасалған  құрылыс конструкцияларының  әртүрлі  

кернеулі  жағдайдағы  жұмысы,  оларды  құрылғылау  және  есептеу  тәсілдері жөнінде студенттерге білім беру 

болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Сығылған  және  созылған  темірбетон  элементтері.  Темірбетон  конструкциялар  

элементтерінің  беріктігі мен  жарықшаққа  төзімділігін  есептеу.  Темірбетон  конструкцияларының  орын  

ауысуын  есептеу.  Аркалықтық құрастырмалы және құйма аражабындар. Металл  конструкциялардың  дәнекерлі,  

бұрандалы  және  тойтармалы  қосылыстары.  Сортамент.  Арқалықтар, арқалықтық конструкциялар.  

Пререквизиттері:Математика,  Физика,  Инженерлік графика 1,2,  Инженерлік  механика 1 

Постреквизиттері: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды 

ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) терминология және кәсіби лексика қорын пайдалану студенттердің 

өндірісін қамтамасыз ету, жобалау және есептеу темірбетон және тас құрылыстардың теориясы мен 

практикасында кең тараған болды; бетон нығайту, тас және басқа да материалдар студенттердің физика-

математикалық білімі жағынан қамтамасыз етеді. В) студенттердің әр түрлі кернеулі-деформацияланған күйін 

астында темірбетон құрылымдардың қарсылық теориясы негіздері дамытуды қамтамасыз ету - көлденең иілу , 

эксцентрлік қысу , орталық және эксцентрик шиеленіс , иілу және бұралу ; С) студенттерге  темірбетон толық 

ауқымды сынақтардың қарсылық теориясының негізгі ережелерін көрсету; тас кедергісі элементтері және түрлі 

кернеулі-деформацияланған күйіндегі темір тас құрылыстардың теориясының негіздерін студенттерге 

түсіндіру;есептеу және бұқаралық құрылыс өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың конструкцияларын 

жобалау дағдыларын студенттерге үйрету ; D) E) студенттердің жаппай құрылыс өнеркәсіптік және азаматтық 
ғимараттарын есептеу және жобалау практикалық дағдыларды меңгеру ; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Минералды байланыстырғыш заттар технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылыс мамандығында оқитын студенттерге базалық таңдау пәні түрінде 

оқытылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі уақыттағы құрылыстық композициялар негізіндегі құрылыс материалдары 

мен бұйымдарын шығару технологиясын, олардың азаматтық және өнеркәсіптік құрылыстағы ролін, интенсивті 

өндіру, жұмсалынатын қордың тиімділігін жоғарылату және т.б. мәнін терең білетін мамандар дайындау. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Геодезия, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттардың архитектурасы, Азаматтық ғимараттардың архитектурасы  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім және құрылымдардың беріктігі және операциялық жағдайлар 

мақсатына негізделген , материалдың қасиеттерін таңдау және оңтайландыру қосындылары , материалдық және 

дизайн функционалдық қарым-қатынастарды түсіну студенттерді тұжырымдау ; құрамын, құрылымын және 

табиғи және техногендік шикізатты пайдалана отырып қажетті функционалдық қасиеттері бар материалдар 

алудың технологиялық негіздері, өндіріс және тұтыну сапасын бақылау және сертификаттау кезеңдерінде 

аспаптық әдістерін зерттеу; В)    Құрылыс және ұшақ модельдер мен ғимараттардың сызбаларын орындау және 

оқу үшін, жобалық құжаттамаға дайындау және геометриялық негізгі заңдылықтарын иелену қажет.  С)  Құрылыс 

материалдарын өндіру, бұйымдар мен құрылымдарды , машиналар мен жабдықтардың технологиялық 

процестерді жетілдіру және дамыту технология әдістерін иемдену. D)  Берілген  рәсімдерге эксперименттер 

жүргізу, автоматтандыру, жобалау және ғылыми-зерттеу әдістерін стандартты пакеттер негізінде математикалық 

модельдеу.  Е)  Инженерлік құрылыс жобаларының ережелерін білу және технологиясын орнату, тестілеу және 

құрылымдардың, жүйелер мен жабдықтарын, кәсіпорын өндірген өнім үлгілерін пайдалануға орнату.  

 

6.2. Модуль –  Автомобиль жолдарының құрылыс материалдары «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Автомобиль құрылысындағы құрылыстық материалтану 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Автомобиль құрылысындағы құрылыстық материалтану» пәнінің мақсаты 

студенттердің жол-құрылысы материалдары мен бұйымдарының түрерін өндіру,жобалау технологиясын, 

ерекшеліктерін ғылыми әдістерін зерделеуі және осы әдістердің негіздерін өндірісте практикалық қолдану болып 

табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі заман талаптарына сай шығарылып жатқан құрылыс материалдарының, 

бұйымдарының, құрылымдарының сапалық,беріктік,орнықтылық қасиеттерін және шикізат материалдарының 

құрамын түсіндіру.Өндірісте жаңа материалдарды дайындау пайдалану технологиясын көрсету. 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Құрылыс конструкциялары, Құрылыс өндірісінің технологиясы 1. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол материал дарының ерекшелігі түрлері.Жол категориялары мен 

өлшемдері, жол құрылысы материалдарының түрлері; В) Табиғи тас материалдардан істелген жол материалдары. 

Тау жыныстары. Олардың минералдық құрамы. Тас материалдарын дайындау, пайдалану; С) Минералды 

тұтқырғыш заттар, түрлері,өндіру технологиясы, қолданылуы. Цемент түрлері: портландцемент, 

қожпортландцемент, түсті цементтер, топырақ цементтерінің қасиеттерін білу; D) Ерітінділер. Топырақ. Топырақ 

ерітіндісі. Ерінділердің пайдалну мақсатына, тұтқырлық сипатына (цемент, әк, гипс, топырақ), физикалық 
механикалық қасиеттеріне байланысты түрленуі.Ерітіндіге қолданылатын топырақ түрлері. Топырақты нығайту; 

Е) Органикалық тұтқырғыш материалдардың жіктелуі.Оларды өндірудің техно логиялық тәсілдері. Қасиеттері 

мен ерекшеліктері. Жол битумдары. Жол битумдарының эмульциясына анализ жасау; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Асфальтты бетон қоспаларының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.. 

Курсты оқытудың мақсаты : асфальт бетон қоспаларының технологиясы жөнінде ғылымның негіздерін оқып 

білу, есептеу мен жобалау әдістерін дұрыс таңдау, асфальт бетон технолиясы бойынша ғылымда орын алған 

прогресстерпен  танысу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мазмұны, мәні басқа арнайы пәндермен тығыцз байланысы. Құрылыс 

материалдары, бетон технологиясы туралы жалпы түсінік. Бетон құрамы анықтау жөнінде есептерді шешу әдісі. 

Асфальт бетон құрамын толығымен қарастыру. Асфальт бетонды зерттеу әдістері. Дайын образецтерді әртүрлі 

аспаптарда зерттеу.   

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Геодезия, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттардың архитектурасы, Азаматтық ғимараттардың архитектурасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)асфальт бетонның технологиясы туралы түсінігінің болуы; В) теориялық 
білімді  тәжіриебеде қолдана білу; С) асфальт бетон бойынша тәжірибе сапасын бағалап қорытынды жасап 

шығару; D) асфальт бетон, жалпы бетон саласының дамуына өз үлесін қосу; Е) жасалған тәжірибелерге орын 

алған олқылықтардың алдын алу, жасалған жұмыстарға анализ жасау;  

 

6.3. Модуль – Мұнайгаз өндірісіндегі құрылыс материалдары «Газ-мұнай-құбырларының және газ-

мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз өндірісіндегі құрылыстық материалтану 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: материалдардың құрылымын; қорытпалар теориясын; пластикалық 

деформациялар мен механикалық қасиеттерін; деформацияланған металдың қасиеттері мен құрылымына 
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жылытудың тигізетін әсерін; бейметалл материалдары: полимерлі, резина, силикат, ағаш, композициялық; 

бұйымдардың төзімділігін арттыру әдістерін; мұнайгаз өндірісінде қолданылатын жаңа материалдарды танып 

білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны : Металлургия өндірісі мен бейметалл материалдардың негізін игеріп, мұнай және 

газ құбырларын дайындау материалдарын таңдаған кезінде негізгі және қосалқы факторлардың әсеріне талтау 

жасау. 

Пререквизиттері: Физика, Жоғары математика, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Құрылыс конструкциялары, Құрылыс өндірісінің технологиясы 1. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құбыртасымалдауларды дайындауға арналған композициялық материалдар 

мен металлургия өндірісінің негізгі турлерін білу; В) болат және басқа материалдарды таңдау кезінде негізгі және 

қосалқы фокторлардың әсері. Құбартасымалдауларға арналған болат және басқа материалдардың түрлері, 

маркалары, қасиеттері, қолданулары туралы білулері қажет; С) құбыртасымалдау құрылыс материалдардың 

өндірісін технологиялық оптимизациялау бағытында өнімді және экономика жағынан нақты технологиялық 

шешімдерді қабылдауда ептілік танытуы қажет; D) құбыртасымалдау құрылыс материалдардың негізгі 

техникалық сипаттамаларын сынауын және анықтауын меңгеру қажет; Е) құбыртасымалдау материалдар 

өндірісінің теориясында және әдістерінде біліктілік танытулары қажет. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Битумды және дегтебитумды байланыстырғыштарды алу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Битумды және дегтебитумды байланыстырғыштарды алу технологиясын меңгеру, 

битум мен дегтебитум материалдарын білу, осы салада орын алған соңғы    өзгерістермен танысу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Битум технологиясы. Битумды минералды байланыстырғыш заттар технологиясы.  

Дегтебитум технологиясы. Асфальт бетон жасауда битумның құрамдық бөлімін анықтау  есептерін шешу әдісі. 

Минералды байланыстырғыш заттар және битум. Асфальт бетон жасаудағы битум мен дегтебитумның рөлі. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Геодезия, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттардың архитектурасы, Азаматтық ғимараттардың архитектурасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) битумды және дегтебитумды байланыстарды талдау әдісін білу ; В) 

теориялық білімді  тәжіриебеде қолдана білу; С) битумды және дегтебитумды байланыстырғыштарды зерттеу 

әдістерін және шекті күйді бағалаудың критерилерін бағалап қортынды жасап шығару; D) материалдардың 

механикалық сипаттамаларын анықтаудың әдістерін толығырақ дамыта түсу; Е) битум минералды 

байланыстырғыш заттардың әсерін тиімді қолдана білу; 

 

7.1. Модуль –  Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысындағы жобалау «Өнеркәсіптік және азаматтық 
құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Архитектура 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: ғимараттар мен үймерттердің негізгі принциптерін меңгеру, ғимаратқа қажетті 

құрылымдық бөлшектермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Іргетастар мен негіздер. Ғимарттардың құрылымдық жүйелері. Қаңқасы 

ғимараттар. Қабырғалар. Жабындар. Жабылма түрлері. Ғимараттың сәулеттік бөлшектері. Терезелер мен есіктер. 

Баспалдақтар. Лифтілер. Балкондар, лоджиялар, эркерлер. Азаматтық ғимараттарды жобалау принциптері. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, Құрылыс өндірісінің технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғимараттар мен үймереттердің жобалау негіздерімен танысу ; В) жобалауға 

қажетті заманауи бағдарламалармен жұмыс жасауды үйрену; С) Құрылыс саласында орын алып жатқан жаңа 

технологиялық құрал-жабдықтардыы білу; D) ғимарттарды жобалау барысында қажетті жобалау құжаттарын 

жасай білу және қолдану.; Е)  ғимараттар мен үймереттерді жобалауға қатысты Құрылыс нормалары мен 

ережелерін білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өнеркәсіптік  ғимараттар сәулеті 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өндірістік ғимараттардың конструкцияларын таңдау, үйлестіру, жалғастыру, 

түйіндерін біріктіруді, сенімдік, эстетикалық көрінісін тартымды етуге үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірістік ғимараттарды сәулеттік-құрылыс жобалау негіздері, құрылыс 

конструкцияларын есептеу және құру негіздері туралы білім беру. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттері:Құрылыс конструкциялары 2, Құрылыс өндірісінің технологиясы 1, 2, Ғимараттарды 

жаңғырту технологиясы. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мойынтірек және қоршау құрылымдарында ғимараттар мен 

құрылыстардың түрлері туралы, жүктер ғимараттар мен   ғимараттардың бөлiктерiнің әсері; В) Функционалдық 

және физикалық негіздерін жобалау;  Сәулет және функционалдық композиция әдістері туралы  жоспарлап 

шешімдерін құру.  С) Құрылыс және ұшақ модельдер мен ғимараттардың сызбаларын орындау және оқу үшін 

,жобалық құжаттамаға дайындау және геометриялық негізгі заңдылықтарын иелену қажет. ; D) Қазіргі заманғы 

ақпараттық қоғам дамуының ақпараттың сипаты мен маңыздылығын түсіне білу , бұл үдерісте кездесетін 

қауiптер - қатерлерді түсіну, соның ішінде ақпараттық қауіпсіздік негізгі талаптарға сәйкес   мемлекеттік 

құпияларды қорғау.  Е) Ақпараттық басқару құралы ретінде негізгі әдістерін, жолдары мен өндіру, сақтау, қайта 

өңдеу, ақпараттық, компьютерлік сауаттылық құралдарын иелену.  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулер негіздері  

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстары. Ғылыми түсінік және  ғылыми шығармашылықтың негіздері. Ғылыми ілім, ғылыми әдістеме 

жайында түсінік. Ғылыми-зерттеудің бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері. 

Іздену,жинақтау және ғылыми мәліметтерді саралау,өңдеу. Ғылыми әдебиеттермен,басылымдармен жұмыс 

жасау. Теориялық зерттеулер, теориялық зерттеулердің әдістері мен міндеттері. Тәжірибелік зерттеулер. 
Тәжірибелердің міндеттері мен түрлері, классификациясы. Зерттеулердегі математикалық анализ. 

Көрсетілгендерді мүмкін болатын статистикалық әдістермен өңдеу.Тәжірибе жасауды ұйымдастыру және 

әдістемелік құралдары. Ғылыми жұмыстың нәтижелерін жазу, мәліметтерді енгізу. Зерттеу нәтижелерінің 

экономикалық негіздерін және ғылыми жетістіктерін енгізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны : Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-зерттеу 

жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ  енгізудің спецификалық ерекшеліктері. Студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным мен 

шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт 

жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың 

жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс.Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ 

тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. Зерттеулердің эксперименталдық 

зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент 

құрастырылымдары.Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және 

экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу 

технологиясы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-

зерттеу жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ  енгізудің спецификалық ерекшеліктері. B) 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным 

мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт 

жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың 

жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс. C) Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ 

тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. D) Зерттеулердің эксперименталдық 

зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент 

құрастырылымдары.E)Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және 

экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс процесстерінің негіздері 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Құрылыс процесстерінің негіздері» пәнінің мақсаты: дәстүрлі құрылыс 

материалдары мен конструкцияларына, құрылыс құралдарына, қызметкерлердің еңбегін прогрессивті 

ұйымдастыруына негізделген жекелеген өндірістік процестерді жүзеге асырудың теориялық негіздерін, әдістерін 
және әдістерін зерттейтін ұйымдастыру-тәрбие үрдісін қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің теориялық, есептік және практикалық ережелері студенттің лекциялық 

материалмен жұмыс істеу процесінде, есептеу және практикалық жұмысын, курстық жобалауды және оқу және 

нормативтік-техникалық әдебиеттерді өз бетінше оқып-үйрену кезінде, жұмыс орнында практикалық сабақ 

кезінде меңгереді. РП 080502 - SD 07.05-TOSiEUP -12 мақсаты - пән бойынша оқу процесінде студент теориялық 

және практикалық білімдер мен дағдыларды толығымен «Құрылыс процестері негіздері» пәнін оқып-үйренуге 

қажетті толық курсты алу үшін ұйымдық және оқу іс-әрекеттерінің барабарлығын қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Құрылыс өндірісінің негізгі қағидалары мен міндеттері, ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылысы кезінде құрылыс процестерінің түрлері мен ерекшеліктері, қажетті ресурстар, 

техникалық және тарифтік рационализация, құрылыс өнімінің сапасына қойылатын талаптар және оны ұсыну 
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әдісі; В) еңбек және қоршаған ортаны қорғау талаптары. Құрылыс өндірісінің қалыпты және төтенше 

жағдайларында құрылыс технологиясы технологиясының әдістері, жобалау және іске асыру сатыларында 

технологиялық шешімдерді жүргізу және құжаттандыру әдістері; C) құрылыс жұмыстары мен құрылыс 

процестерінің құрамын белгілеу, құрылыстық үрдісті жүзеге асыру әдісі мен қажетті техникалық құралдарды 

негізді түрде таңдау, құрылыс процестерінің ағын схемаларын жасау; D) жұмыс күшінің қарқындылығын, 

құрылыс процестерінің машиналық қарқындылығын және жұмысшылардың қажетті санын (қажетті 

мамандықтарды, мамандықтарды және біліктілікті ескере отырып), машиналарды, тетіктерді, жартылай 

фабрикаттарды және бөлуді анықтайды, экипажға (бірліктерге, жекелеген қызметкерлерге) өндіріс 

тапсырмаларын, өлшеу көлемдерін анықтайды; E) орындалатын жұмысты қабылдау, олардың сапасын бақылау. 

7.2. Модуль –  Автомобиль жолдарының құрылысындағы жобалау «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғимараттар архитектурасы 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғимараттар архитектурасы пәнінің мақсаты – ғимараттардың сәулетті-

құрылыстық бөліктерін, ғимараттың құрылымдық бөлшектерін, жылу және жарық техникалық есептерін 
қарастырумен қатар, ғимараттарды жобалауды үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Негіз түрлері және классификациясы. Қаңқалы құрылымдық жүйелер. Жартылай 

қаңқалы құрылымдыұ жүйелер. Қаңқасыз құрылымдық жүйелер. Қабырғалар классификациясы. Жабын қызметі. 

Шатыр түрлері. Ғимараттарды жобалау негіздері. Терезелер. Есіктер. Баспалдақ алаңдары. Лифтілер. Балкондар, 

лоджиялар, эркерлер.  

Пререквизиттері: Инженерлік графика  

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, Құрылыс өндірісінің технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғимараттарды  жобалауды үйрену; В) ғимараттарды жобалауға қажетті  

бағдарламалармен жұмыс жасауды меңгеру; С) Құрылыс өнеркәсібі саласында орын алып жатқан жаңа 

технологияларды пайдалана білу; D) ғимарттарды жобалауға қажетті құжаттарды қолдана білу.; Е)  Құрылыс 

нормалары мен ережелерін білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі ғимараттар 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көліктегі ғимараттардың конструкцияларын таңдау, үйлестіру, жалғастыру, 

түйіндерін біріктіруді, сенімдік, эстетикалық көрінісін тартымды етуге үйретеді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі ғимараттарды сәулеттік-құрылыс жобалау негіздері, құрылыс 

конструкцияларын есептеу және құру негіздері туралы білім беру. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттері:Құрылыс конструкциялары 2, Құрылыс өндірісінің технологиясы 1, 2, Ғимараттарды 

жаңғырту технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) көліктік құрал-жабдықтар туралы, жүктер мен   көліктегі ғимараттардың 

бөлiктерiнің әсері; В) Функционалдық және физикалық негіздерін жобалау; Көліктегі ғимараттардың  әдістері 

туралы  жоспарлап шешімдерін құру.  С) Көліктегі ғимараттардың сызбаларын орындау және оқу үшін ,жобалық 

құжаттамаға дайындау және геометриялық негізгі заңдылықтарын иелену қажет. ; D) Қазіргі заманғы ақпараттық 

қоғам дамуының ақпараттың сипаты мен маңыздылығын түсіне білу , бұл үдерісте кездесетін қауiптер - 

қатерлерді түсіну, соның ішінде ақпараттық қауіпсіздік негізгі талаптарға сәйкес   мемлекеттік құпияларды 

қорғау .  Е) Көліктік ғимараттарды басқару құралы ретінде негізгі әдістерін , жолдары мен өндіру, сақтау, қайта 

өңдеу , компьютерлік сауаттылық құралдарын иелену 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулердің әдістері және әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: Зерттеудің әдіснамасы мен әдістемесі студенттерді ғылыми зерттеулерге заманауи 

әдістемелік қағидалар мен тәсілдермен таныстыру, сондай-ақ ғылыми жұмыстарды дайындау, жазу, жобалау 

және ұсыну бойынша олардың дағдыларын дамыту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми-техникалық прогресті дамытудың заманауи шарттарында білікті маман 

даярлау ұжымдағы тәуелсіз ғылыми жұмыстар мен ғылыми-зерттеу жұмыстарының дағдыларын меңгеруді 

білдіреді, бұл ғылыми зерттеулер әдіснамасы мен әдістерін игермей мүмкін емес. Қазіргі уақытта белсенді 

теориялық, ғылыми және тәжірибелік зерттеулер қазіргі заманғы кешенді жүйелерді оңтайландыру әдістерін, 

эксперименттерді өлшеудің жоспарлау әдістерін, техникалық шешімдерді қабылдау әдістерін, факторларды, 

регрессияны және дисперстік талдауларды талдауды, олардың жаңалықтары себебінен білім беру құрылымынан 

шығатын салаларда жүргізілуде. ең алдымен, физикалық мамандандыру бағдарламалары. Сонымен қатар, 

мұндай білімді меңгеру қарапайым маманнан маман-зерттеушіні ерекшелендіреді, ол оның ғылыми жұмыстың 

одан әрі жарамдылығын анықтайды. 
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Пререквизиттері: Инженерлік графика, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу 

технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  A) физикалық және математикалық білім беру саласындағы ақпараттық 

технологияға, ақпараттық технологияларды қолдануға, сондай-ақ физикалық зерттеулер мен физика-

математикалық білім беру саласына қатысы жоқ жерлерде жаңа білім мен дағдыларды пайдалануға арналған 

негізгі ұғымдар; C) білім беру мекемелерінде әртүрлі білім деңгейлерінде оқу үрдісін ұйымдастыру мен енгізудің 

заманауи әдістері мен технологиялары, қазіргі заманғы физика-математикалық білім берудің әдістері мен 

технологияларын іс жүзінде қолданады; C) білім берудегі басқаруды ұйымдастырудағы жалпы ережелер мен 

тәсілдер және инновациялық технологияларды қолдана отырып, оқу үрдісін басқаруды жүзеге асыру; D) жеке 

және ұжымдық зерттеу жұмыстарын ұйымдастырудың әдістері мен тәсілдері, топтың міндеттері мен міндеттерін 

бөлу арқылы ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастырады және өткізеді; E) инновациялық білім беру 

саясатының негізгі мақсаттары, білім беру ортасын қалыптастыру және инновациялық білім беру саясатының 

мақсаттарын іске асыруда өздерінің мүмкіндіктерін пайдалану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Асфальтты бетон өндіру жұмыстарының технологиясы 
Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: асфальт бетон қоспаларының технологиясы жөнінде ғылымның негіздерін оқып 

білу, есептеу мен жобалау әдістерін дұрыс таңдау, асфальт бетон технолиясы бойынша ғылымда орын алған 

прогресстерпен  танысу 

Пәннің қысқаша мазмұны: мәні басқа арнайы пәндермен тығыз байланысы. Құрылыс материалдары, бетон 

технологиясы туралы жалпы түсінік. Бетон құрамы анықтау жөнінде есептерді шешу әдісі. Асфальт бетон 

құрамын толығымен қарастыру. Асфальт бетонды зерттеу әдістері. Дайын образецтерді әртүрлі аспаптарда 

зерттеу. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) асфальт бетонның технологиясы туралы түсінігінің болуы; В) теориялық 

білімді  тәжіриебеде қолдана білу; С) асфальт бетон бойынша тәжірибе сапасын бағалап қорытынды жасап 

шығару; D) асфальт бетон, жалпы бетон саласының дамуына өз үлесін қосу; Е) жасалған тәжірибелерге орын 

алған олқылықтардың алдын алу, жасалған жұмыстарға анализ жасау; 

 

7.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысындағы жобалау «Газ-

мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Архитектура және құрылыс конструкциялары 

Бағдарлама авторы: Кульшаров Б.Б., Рыскулов Б.К., Исакулов А.Б., Конебаев Е.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты ғимараттар мен үймерттердің негізгі принциптерін меңгеру, 

ғимаратқа қажетті құрылымдық бөлшектермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Іргетастар мен негіздер. Ғимарттардың құрылымдық жүйелері. Қаңқасы 

ғимараттар. Қабырғалар. Жабындар. Жабылма түрлері. Ғимараттың сәулеттік бөлшектері. Терезелер мен есіктер. 

Баспалдақтар. Лифтілер. Балкондар, лоджиялар, эркерлер. Азаматтық ғимараттарды жобалау принциптері. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика  

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттардың архитектурасы, Азаматтық ғимараттардың архитектурасы, 

Құрылыс конструкциялары. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғимараттар мен үймереттердің жобалау негіздерімен танысу ; В) жобалауға 

қажетті заманауи бағдарламалармен жұмыс жасауды үйрену; С) Құрылыс саласында орын алып жатқан жаңа 

технологиялық құрал-жабдықтардыы білу; D) ғимарттарды жобалау барысында қажетті жобалау құжаттарын 

жасай білу және қолдану.; Е)  ғимараттар мен үймереттерді жобалауға қатысты Құрылыс нормалары мен 

ережелерін білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз құбырларын және мұнайгаз қоймаларын жобалау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнайгаз құбырларын жобалау барысында керекті нормативті құжаттармен 

жұмыс істеуді және мұнайгаз қоймаларын жобалаудағы талаптар мен қонструкцияларды таңдау бойынша 

әдістемелерді үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай өндіру кен орындарында және қайта өңдеу зауыттарында құбырлардың 

түрлерін, қолдану аясы мен қоймаларды жобалауға арналған құрылымдардың конструктивтік қасиеттерін 

есептеу және құру негіздері туралы білім беру. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Құрылыс материалдары 
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Постреквизиттері:Құрылыс конструкциялары 2, Құрылыс өндірісінің технологиясы 1, 2, Ғимараттарды 

жаңғырту технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнайгаз құбырларына қойылатын талаптар және құбырды жүргізудің 

схемасының түрлері туралы білу; В) Мұнайгаз қоймаларының негіздерін жобалау, Сәулет және функционалдық 

композиция әдістері туралы  жоспарлап шешімдерін құру; С) Мұнайгаз қоймаларын жобалауда ғимараттардың 

сызбаларын орындау және оны оқу үшін, жобалық құжаттамаға дайындау және геометриялық негізгі 

заңдылықтарын иелену қажет; D) Мұнайгаз қоймаларына қатысты құрылымдар мен материалдарды пайдалана 

білу.  Е) Мұнайгаз құбырлары мен қоймаларын жобалаудың негізгі әдістерін, міндеттемелер мен талаптарын 

білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс материалдары мен конструкцияларының беріктігін және деформациясын зерттеу 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге құрылыс материалдары мен конструкцияларының қасиеттері мен 

сипаттамаларын үйретудің негізгі дағдыларын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Лабораторияда, әртүрлі жабдықтар бойынша беріктік және диформативті құрылыс 

материалдарын анықтау. Құрылыс материалдарымен және құрылымдармен жұмыс істеудің нақты принциптері 
мен әдістерін табыңыз. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Құрылыс материалдары 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу 

технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) материалдардың негізгі физика-механикалық қасиеттері; Құрылыс 

құрылымдарының шекті жай-күйін есептеу әдісінің негізгі ережелері; B) құрылымдық элементтердің кернеулі 

күйінің түрін анықтайды;  ең үнемді сындарлы шешімді таңдап, негізгі мойынтіректерді есептеу және жобалау; 

C) нормативтік, нұсқаулық және техникалық әдебиетті сауатты түрде қолдануға; D) металл, темірбетон, ағаш 

және пластмассадан жасалған ғылымның ағымдағы жай-күйін білу, осы материалдардан жасалған құрылыс 

конструкцияларын есептеу әдістерін жетілдірудің негізгі бағыттары туралы; E) ең үнемді нұсқаларға қол жеткізу 

үшін ең тиімді жобалық шешімдерді таңдау, әртүрлі материалдардың негізгі тірек конструкцияларының 

көлденең қималарын сапалы және сандық бағалау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай-газ құрылысы құрылымдарын есептеу негіздері 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнайгаз ғимараттарын жаңғырту технологияларын теориялық негізде игеру, 
теориялық негізге және ғимаратты жаңғырту бойынша жұмыстарды орындауды тәжірибе жүзінде іске асыруды 

үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгаз ғимараттарының жұмыс істеу принциптері бойынша, қолдануға 

жарамсыздығы бойынша жағырту технологияларын заманауи құрылыстық әдістемелермен технологиялық 

сұлбасымен жұмыс жасау. Жаңғырту жағдайында кұрылыстық бас жоспар. Дайындық кезеңіндегі жұмыстың 

құрамы және шаралары. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңғырту кезінде жұмыс өндірісінің ерекшеліктерін, жаңғырту құрылысын 

ұйымдастыру жобасының құрамын; В) Жаңғырту құрылысын ұйымдастыру жобасын жасау үшін бастапқы 

материалдарды, тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жаңғырту және жетілдіру бойынша жұмыс өндірісінің 

жобасы мен жұмыс жасай білу; С) Мұнайгаз ғимараттарын жаңғыртуды орындауға жоба жасау, жаңғырту 

бойынша жұмыстардың мерзімдік жоспарын, жаңғырту жағдайында құрылыстық бас жоспар құру; D) Дайындық 

кезеңін ұйымдастыру және жұмыстардың орындалу реттіліг, істеп тұрған кәсіпорындарды жаңғырту бойынша 

ұйымдастыру шешімдерін тандау, жаңғырту кезінде қамтамсыздандыратың-қосымша және қызмет көрсету 

үймереттерін қалыптастыру, материалды-техникалық қамтамасыздандыру, жұмыс сапасын бағалау; E) 

Темірбетон конструкцияларын күшейтудің негізі әдістері, темірбетоннан жасалған үймереттерден және жеке 
конструкцияларды күшейту бойынша өндіріс ережелері және технологиясы.  

 

6В07301  - ҚҰРЫЛЫС  

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Траектория: 1. Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы 

Траектория: 2. Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы 

Траектория: 3. Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы 
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5.1. Модуль –  Қоғам және бизнес, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2101 Философия 3 5     

ЖББП ТК KBN 2102 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5     

5.2. Модуль –  Қоғам және құқық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2101 Философия 3 5     

ЖББП ТК KN 2102 Құқық негіздері 3 5     

5.3. Модуль –  Қоғам және экология, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2101 Философия 3 5     

ЖББП ТК ETD 2102 Экология және тұрақты даму 3 5     

6.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс механикасы «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы», 13 кредит 

БП ЖК IM 2203 Инженерлік механика 3 3     

БП ТК ZKM 2204 Заманауи құрылыс материалдары 4 5     

БП ЖК KK  2205 Құрылыс конструкциялары 4 5     

6.2. Модуль – Автомобиль жолдарының құрылыс механикасы «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы», 13 кредит   

БП ЖК IM 2203 Инженерлік механика 3 3     

БП ТК 
AShBZPKT 

2204 

Автомобиль шаруашылығындағы байланыстырғыш заттардың 

пайдалану қасиеттері мен технологиясы 
4 5     

БП ЖК KK  2205 Құрылыс конструкциялары 4 5     

6.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысының механикасы 

«Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 13 кредит 

БП ЖК IM 2203 Инженерлік механика 3 3     

БП ТК MGKZ 2204 Мұнай және газ қасиеттерін зерттеу  4 5     

БП ЖК KK  2205 Құрылыс конструкциялары 4 5     

7.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысындағы құрылыс құрылымдары «Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыс технологиясы», 15 кредит 

БП ЖК KMZh 2206 Құрылыс машиналары мен жабдықтары 3 5     

КП ЖК Geo (I) 2307 Геотехника 1 3 5     

КП ТК Geo (II) 2308 Геотехника 2 4 5     

7.2. Модуль – Автомобиль жолдарының құрылысындағы құрылыс құрылымдары «Автомобиль 

жолдары және аэродромдар құрылысы», 15 кредит 

БП ЖК KMZh 2206 Құрылыс машиналары мен жабдықтары 3 5 

КП ЖК Geo (I) 2307 Геотехника 1 3 5     

КП ТК TZhAKZh 2308 Тереңдетілген және жер асты құрылымдарын жобалау 4 5     

7.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысындағы құрылыс 

құрылымдары «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 15 кредит 

БП ЖК KMZh 2206 Құрылыс машиналары мен жабдықтары 3 5 

КП ЖК Geo (I) 2307 Геотехника 1 3 5     

КП ТК MGGG 2308 Мұнайгаз ғимараттарының геотехникасы 4 5     

8.1. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы», 18 кредит 

КП ЖК KOT (I) 2309 Құрылыс өндірісінің технологиясы 1 3 5     

КП ТК KEM 2310 Құрылыстағы экономика және менеджмент 4 5     

КП ТК KOT (II) 2311 Құрылыс өндірісінің технологиясы 2 4 5     

БП  Өндірістік практика 4 3 

8.2. Модуль - Автомобиль жолдарының құрылыс технологиясы «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы», 18 кредит 

КП ЖК KOT (I) 2309 Құрылыс өндірісінің технологиясы 1 3 5     

КП ТК AKE 2310 Автомобиль құрылысының экономикасы 4 5     

КП ТК AZhAMT 2311 
Автомобиль жолдарын автоматизациялау, механизациялау 

және технологиясы 
4 5     

БП  Өндірістік практика 4 3 
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8.3. Модуль - Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылыс технологиясы «Газ-

мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 18 кредит 

КП ЖК KOT (I) 2309 Құрылыс өндірісінің технологиясы 1 3 5     

КП ТК MGKE 2310 Мұнайгаз құрылысының экономикасы 4 5     

КП ТК MGGTT 2311 Мұнайгаз ғимараттарын тұрғызу технологиясы 4 5     

БП  Өндірістік практика 4 3 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

 

6.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс механикасы «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи құрылыс материалдары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сыртқы белгілері мен таңбалануы бойынша құрылыс материалдары мен 

бұйымдарының түрі мен сапасын анықтау. Конструкциялық элементтердің құрылыс материалдарын таңдау. Оқу 

пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі тиіс: құрылыс материалдары мен бұйымдарының негізгі қасиеттері 

мен қолданылу саласы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Комплексті қосылыстардың құрылысы мен қасиеттері туралы қазіргі түсінік. 

Химиялық термодинамика. Химиялық реакциялар энергетикасы. Отынның термохимиясы. Беттік құбылыстар. 

Химиялық кинетика. Химиялық тепе-теңдік. Силикат жүйелеріндегі фазалық тепе-теңдік және күй диаграммасы. 
Ерітінділер және дисперсиялық жүйелер. Электролит ерітінділері. Электролиттік диссоциация теориясы. Сутегі 

көрсеткіші, тұздардың гидролизі. Органикалық химияның жалпы ережелері. Органикалық тұтқыр заттар. 

Жоғары молекулалық қосылыстар (полимерлер). Синтетикалық және табиғи полимерлер. Синтетикалық 

талшықтар. Тотығу-тоқтау реакциялары. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Инженерлік графика  

Постреквизиттері: Құрылыс материалдары мен конструкцияларының беріктігін және деформациясын зерттеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі заманғы қабырға материалдары мен бұйымдарды дайындау 

технологиясын, бақылау әдістерін және қасиеттерін, қолданыстағы мемлекеттік талаптарға сәйкес; бастапқы 

шикізат материалдарын тасымалдау, сақтау және өңдеу тәсілдерін; В) қабырға және жылу оқшаулағыш 

материалдар өндірісін техникалық бақылау әдістері мен міндеттерін білу. С) бейорганикалық химияның 

теориялық негіздерін білу; D) бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

шығармашылық талдай білу; периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтердің атомдық қасиеттерін сипаттай 

білу; негізгі қарапайым заттар мен элементтердің қосылыстарын алу тәсілдері мен химиялық қасиеттерін білу; 

E) зертханалық, курстық жұмыстарға дайындық және рефераттар жазу кезінде анықтамалық және ғылыми-

техникалық әдебиетті қолдана білу. 

 

6.2. Модуль – Автомобиль жолдарының құрылыс механикасы «Автомобиль жолдары және аэродромдар 

құрылысы» 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль шаруашылығындағы байланыстырғыш заттардың пайдалану қасиеттері мен 

технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жол құрылысында пайдаланылатын органикалық байланыстырғыш заттардың 

қасиеттерін талдау және зерттеу технологиясын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль шаруашылығында немесе жол құрылысында асфальтобетонның негізгі 

байланыстырғышы ретінде қолданылатын органикалық байланыстырғыш заттардың қасиеттері, қолдану саласы, 

қойылатын талаптар және зерттеу әдістемелерін терең зерттеу. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Автомобиль жолдарын автоматизациялау, механизациялау және технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол құрылысына арналған құрылыс материалдарының қасиеттерін 

зерттеуге арналған қондырғылар мен аспаптарды қолдану, құрылыс материалдардың беріктігі және операциялық 

жағдайлар мақсатына негізделген, материалдың қасиеттерін таңдау және оңтайландыру кезеңдерінде аспаптық 

әдістерін зерттеуді білу; В) Жол құрылысына арналған асфальтобетонның негізі, органикалық 

байланыстырғыштарының қасиеттерін талдай отырып асфальтобетонның құрамын жобалай білу; С) 
Асфальтобетонның құрамын жобалаудың технологиялық сұлбасын құру және қажетті қондырғылармен жұмыс 

істей білуі; D) Органикалық байланыстырғыш заттардың орнын ауыстыратын альтернативті байланыстырғыш 

заттарды жобалаудың әдістерін және қасиеттерін зерттеп, талдай білу; Е)  Автомобиль шаруашылығында 

қолданатын байланытырғыш заттарға қойылатын талаптар мен нормативтік құжаттармен жұмыс істей білуі 

қажет. 
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6.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысының механикасы  

«Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай және газ қасиеттерін зерттеу  

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнайгаз құбырларын және қоймаларын жобалау барысында кездесетін 

қателіктерді болдырмау үшін, мұнай және газдың қасиеттерін зерттей білу қажет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай және газдың қасиеттерін зерттеудің әдістерін қолдана отырып, оны әрі қарай 

қолдану саласын анықтау. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Инженерлік графика 

Постреквизиттері: Мұнай газ құрылысы құрылымдарын есептеу, Мұнай газ ғимараттарын зерттеу және тексеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай және газды өндіретін кен орындарының өндірісі мен тұтыну сапасын 

бақылау және сертификаттау кезеңдерінде аспаптық әдістерін зерттеуді бәлу; В) Мұнай мен газдың қасиеттерін 

анықтауға арналған қондырғыларды қолдана білу және аспаптармен жұмыс істеп қорытынды талдау жасай білу; 

С) Мұнай мен газдың қасиеттерін зерттеп, мұнайгаз құбырлары мен қоймаларын жобалауды білу қажет; D) 
Мұнай мен газдың қасиеттерін зерттеу барысында эксперименттер жүргізу, автоматтандыру, жобалау және 

ғылыми-зерттеуді білу; Е) ҚРст және МЕСТ бойынша жұмыс істей білу. 

 

7.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысындағы құрылыс құрылымдары 

«Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс машиналары мен жабдықтары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курстың қысқаша мазмұны: Технологиялық процестерді механикаландыруда және автоматтандыруда 

қолданылатын құрылыс машиналары мен жабдықтары туралы керекті деректерді, құрылыс объектілерінің 

сипаттамасына байланысты машиналардың технологиялық мұмкіндіктерін пайдалануды білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылысты механикаландыруды және автоматтандыруды қамтамасыз ететін 

машина ретінде құрылыс машиналары қойылатын талаптар. Құрылыс машиналарының сұрыпталуы. 

Машиналарды типтерге және типтік өлшемдерге бөлу. Құрылыс машиналарының кинематикалық схемасы. Көлік 

машиналары. Құрылыстық жүктердің сипаттамасы. Көлік машиналарының негізгі параметрлері, қолдану 

сипаттамасы. Тасымалдау машиналардың қызметі, конструктивті схемалары, жұмыс процессі мен 
технологиялық мүмкіндіктері, негізгі параметрлері, қолдану сипаттамасы. Жүк көтергіш машиналардың 

сұрыпталуы. 

Пререквизиттері: Математика І, Физика, Құрылыс материалдары. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы 3, Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс 

өндірісін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Құрылыс машиналарының дамуы тікелей технологиялық дамуға 

байланысты. В)  Машина құрылысы мен жабдықтарға жалпы білім беру, және сол білімді құрылыста қолдану. 

Олардың негізгі типі мен параметрлерін машинаның жұмыс істеу қабілетін және негізгі мен ауысымдағы  

жұмышыларға ең тиімді әрі жоғары сапада жұмыс жасауға мүмкіндік береді. С)  Құрылыс машиналарының 

жұмыс істеу режимдерін анықтау үшін, құрылыс машиналары параметрлерінәділ және дұрыс үйрету нақты 

процестерді тиімді механикаландыру, түрі мен   өнімділігін есептеу үшін, оларды ұтымды пайдалану 

ұйымдастырады; D) Кіріс жабдықтарды жоспарлы тексерулер және техникалық қызмет көрсету, қабылдау және 

әзiрлеудi ұйымдастыру, жабдықтар мен қосалқы бөлшектер үшін өтініш жасауға, техникалық құжаттаманы және 

операциялық нұсқаулар  мен жабдықтарды   дайындау; Е) эксперименттік сынау құрал-жабдықтар мен 

технологиялық қолдау әдістерін иелену . 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Геотехника 1 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп дағдыландыру, сонымен 

бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара  алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Топырақ механикасы, негіздер мен іргетастар пәні. Топырақ табиғаты мен олардың 

физикалық қасиеттері. Негізгі заңдылықтары, топырақтың механикалық қасиеттері. Негіздер мен іргетастарды 

жобалаудың негізгі приницптері. 

Пререквизиттері:Жоғары математика, Физика, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды 

ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің дағдыларды бағалау үшін  геотехникалық және 

гидрогеологиялық құрылыс алаңында жағдайлар жасау; В) Топырақтың физикалық және механикалық 
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қасиеттерін анықтау үшін, далалық және зертханалық әдістері студенттерді таныстыру; С) Құрылыс 

конструкциясы   топырақтың  қысым деформациясын, төзiмдiлiгi мен орнықтылығын есептеу негізгі әдістерімен 

студенттерді таныстыру; D) Ақпараттық басқару құралы ретінде өндіру, сақтау, қайта өңдеу , ақпараттық, 

компьютерлік сауаттылық негізгі әдістерін , жолдары мен құралдарын иелену; Е) Түрлі инженерлік геологиялық 

және гидрогеологиялық жағдайларға инженерлік құрылыстардың негіздерін және жерасты құрылыстарын 

есептеу , жобалау, салу және пайдалану әдістерін студенттерге   үйрету. Бір шамадан қалалық жерлерде ; 

пайдаланылатын ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін сараптау , әсіресе оларды есептеу және күшейту 

әдістерін студенттерге үйрету . 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геотехника 2 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп дағдыландыру, сонымен 

бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара  алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Топырақ механикасы, негіздер мен іргетастар пәні. Топырақ табиғаты мен олардың 

физикалық қасиеттері. Негізгі заңдылықтары, топырақтың механикалық қасиеттері. Негіздер мен іргетастарды 

жобалаудың негізгі приницптері. 
Пререквизиттері:Жоғары математика, Физика, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды 

ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің дағдыларды бағалау үшін  геотехникалық және 

гидрогеологиялық құрылыс алаңында жағдайлар жасау; В) Топырақтың физикалық және механикалық 

қасиеттерін анықтау үшін, далалық және зертханалық әдістері студенттерді таныстыру; С) Құрылыс 

конструкциясы   топырақтың  қысым деформациясын, төзiмдiлiгi мен орнықтылығын есептеу негізгі әдістерімен 

студенттерді таныстыру; D) Ақпараттық басқару құралы ретінде өндіру, сақтау, қайта өңдеу , ақпараттық, 

компьютерлік сауаттылық негізгі әдістерін , жолдары мен құралдарын иелену; Е) Түрлі инженерлік геологиялық 

және гидрогеологиялық жағдайларға инженерлік құрылыстардың негіздерін және жерасты құрылыстарын 

есептеу , жобалау, салу және пайдалану әдістерін студенттерге   үйрету. Бір шамадан қалалық жерлерде ; 

пайдаланылатын ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін сараптау , әсіресе оларды есептеу және күшейту 

әдістерін студенттерге үйрету . 

 

7.2. Модуль – Автомобиль жолдарының құрылысындағы құрылыс құрылымдары «Автомобиль 

жолдары және аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тереңдетілген және жер асты құрылымдарын жобалау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер асты құрылымдарын жобалау бойынша студенттердің білімін қалыптастыру; 

тау-кен жұмыстарын басқаруға және тау-кен жұмыстарын басқаруға байланысты мәселелерді дербес 

шығармашылық шешу дағдыларын меңгеру, күрделі тау-кен және геологиялық жағдайдағы арнайы әдістерді 

қолдану арқылы құрылыс тәжірибесін бағалау мен қолданудың шығармашылық тәсілдерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тереңдетілген және жерасты құрылымдарды жобалау пәні жер асты ғимараттар мен 

имараттардың құрылысын жүргізу. 

Пререквизиттері:Жоғары математика, Физика, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды 

ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  ғимараттар мен жер асты құрылыстардың конструкцияларын жобалау, осы 

құрылымдардың техникалық және егжей-тегжейлі конструкцияларын автоматтандырылған түрде жобалау В) 

орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру, жерасты құрылыстарын, ғимараттар мен олардың жерасты 

құрылыстарын жобалау мен салу жұмыстарын жоспарлау, тәуелсіз техникалық шешімдер қабылдау білу; С) 

ғимараттар мен жер асты құрылыстарын жобалау үшін геотехникалық зерттеулер мен ғылыми зерттеулер 
жүргізу, жоспарларын жасау; D) тәуелсіз техникалық шешімдерді қабылдау үшін жаңа технологияларды және 

заманауи жабдықтарды пайдаланып, жерасты құрылымдары мен құрылыстарын салу үдерісін ұйымдастыра алу; 

Е)  Жерасты құрылымдары мен құрылыстарын салу кезінде қадағалауды жүзеге асыруға, сондай-ақ оны жүзеге 

асыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды білу. 

 

7.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысындағы құрылыс 

құрылымдары «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз ғимараттарының геотехникасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай-газ ғимараттарының геотехникасы пәнінің мақсаты болашақ мамандарға 

топырақ механикасы негіздерін, мұнай-газ обьектілерінің ғимараттарының іргетасы құрылымын білу және 

жобалау технологиясын, ерекшеліктерін ғылыми әдістерін зерделеуі және осы әдістердің негіздерін өндірісте 

практикалық қолдану болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғимарат іргетасының, жайғасымдарының сызбалары, тік құрылымдарының 

қималары, өлшемдері,  түйіндер мен деталдарының сызбалары. Оның құрамында ғимарат іргетасының 

негіздерінің есептеулерін жобалау шешімдері және іргетас құрылымдарының көтеру қабілетін анықтау 

есептеулері, сұлбалары. 

Пререквизиттері:Жоғары математика, Физика, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды 

ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  Студенттерге негіздер топырағының ерекшеліктеріне байланысты қазіргі 

мұнай-газ обьектілерінің ғимараттардың іргетастарын жобалау, оларды тұрғызу, пайдалану технологиясы 

жұмыстарын ұйымдастыру, бақылау, басқару әдістерін іс жүзінде қолдану дағдыларын иеленуі; В) Топырақтың 

физикалық және механикалық қасиеттерін анықтау үшін, далалық және зертханалық әдістері студенттерді 

таныстыру; С) Мұнай газ ғимараттарын жобалаудағы іргетастартың қасиеттерін анықтап жобалай білу; D) 

Мұнайгаз ғимараттарын жобалау бойынша қойылатын талаптарме жұмыс істей білу; Е)  Түрлі инженерлік 
геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларға инженерлік құрылыстардың негіздерін және жерасты 

құрылыстарын есептеу, жобалай білу. 

 

8.1. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісінің технологиясы 1 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тиімді құрылыс материалдары мен конструкцияларын, қазіргі заманғы техникалық 

құралдарды қолдануға, жұмысшылардың еңбегін ұтымды ұйымдастыруға негізделген жекелеген өндірістік-

құрылыс процестерін орындаудың теориялық негіздері, әдістері мен тәсілдері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыс өндірісінің ұйымдастыру-технологиялық құжаттамасы. Ғимараттарды 

тұрғызу технологиясын нұсқалық жобалау. Құрылыс алаңын инженерлік дайындау. Ғимараттардың жер асты 

бөлігін тұрғызу технологиясы. Монолитті ғимараттарды тұрғызу технологиясы. Құрылыс өндірісінің 

ұйымдастыру-технологиялық құжаттамасы. 

Пререквизиттері: Геодезия, Жоғары математика  
Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІІ 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың жұмыс істеу принциптерін білу. В) Жұмыс өндірісінің жобасының құрамы мен құрылымын; үймеретті 

тұрғызу кезінде тасқынды әдіс негіздерін; С) үймеретті тұрғызу кезінде құрылыс-жинақтау жұмыстарын мерзімдік 

жобалауын; құрылыс бас жоспарын жобалау негізін; D) құрылыс алаңын материалды-техникалық қамтамасыз етуді 

ұйымдастыруын;  әртүрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызу әдістерін; Е) үймеретті тұрғызу 

кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуін білу  және игеру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыстағы экономика және менеджмент 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: нарыққа өту жағдайында "құрылыс" саласындағы практикалық қызметте қажетті 

білімге, шеберлікке, дағдыларға үйрету; болашақ өндіріс басшыларына ұйымның стратегиялық мақсаттарын 

анықтай білуді, сонымен қатар ұйымдастырушылық, әлеуметтік, басқарушылық, психологиялық және басқа да 

міндеттерді тиімді шеше отырып , оларға қол жеткізуді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Құрылыстағы экономика және менеджмент" пәні- инженерлік-техникалық 

мамандық студенттеріне арналған кәсіби пәндердің бірі. Пән құрылыс жағдайына қатысты нарықтық 
механизмдердің теориясы мен практикасы мәселелерін қамтиды. "Құрылыстағы экономика және менеджмент" 

пәнін оқу кезінде алынған білімдер келешекте дипломдық жобаны жазу кезінде қажет болады. 

Пререквизиттері:Экономикалық теория негіздері, Жоғары математика 

Постреквизиттері: Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды 

және басқаруды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жедел жоспарларын әзірлеу және бекіту тәртібі негіздерін білу; В) 

бухгалтерлік есеп және есеп беру, құрылыс алаңын тізімі Кіріс құжаттарын, бухгалтерлік есеп жұмысының 

бастапқы құжаттар тізбесі түрлерін білу; Учаскелік құжаттама ішін сақтау тәртiбi;С) нысаны мен ақылы жүйесін, 

материалдық ынталандырулар жүйесін білу; D) Жұмыс және қызметкерлердің орташа разряд анықтау үшін 

өнімділігі көрсеткіштерін есептеу бригадасының сандық және кәсіптік біліктілік, жұмыс уақытының балансын 

жасауға, бригада мен бөлімшелерінің қызметін талдауға қабілетті болуы. E) бизнес және басқару 

институционалдық базаны білу, кадрлық және жалақы қаражатты жоспарлау 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісінің технологиясы 2 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тиімді құрылыс материалдары мен конструкцияларын, қазіргі заманғы техникалық 

құралдарды қолдануға, жұмысшылардың еңбегін ұтымды ұйымдастыруға негізделген жекелеген өндірістік-

құрылыс процестерін орындаудың теориялық негіздері, әдістері мен тәсілдері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыс өндірісінің ұйымдастыру-технологиялық құжаттамасы. Ғимараттарды 

тұрғызу технологиясын нұсқалық жобалау. Құрылыс алаңын инженерлік дайындау. Ғимараттардың жер асты 

бөлігін тұрғызу технологиясы. Монолитті ғимараттарды тұрғызу технологиясы. Құрылыс өндірісінің 

ұйымдастыру-технологиялық құжаттамасы. 

Пререквизиттері: Геодезия, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІІ 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың жұмыс істеу принциптерін білу. В) Жұмыс өндірісінің жобасының құрамы мен құрылымын; үймеретті 

тұрғызу кезінде тасқынды әдіс негіздерін; С) үймеретті тұрғызу кезінде құрылыс-жинақтау жұмыстарын мерзімдік 

жобалауын; құрылыс бас жоспарын жобалау негізін; D) құрылыс алаңын материалды-техникалық қамтамасыз етуді 
ұйымдастыруын;  әртүрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызу әдістерін; Е) үймеретті тұрғызу 

кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуін білу  және игеру. 

 

8.2. Модуль - Автомобиль жолдарының құрылыс технологиясы «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль құрылысының экономикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге экономикалық және стратегиялық жоспарлауды, құрылыс 

объектілерін салуды ұйымдастыру және жүзеге асыру, көлік құрылысын ұйымдастыруға дейінгі инженерлік 

іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобаның экономикалық көрсеткіштерін есептей білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль құрылысының экономикасын жоспарлауды, жол құрылыс объектілерін 

салуды ұйымдастыру. 

Пререквизиттері:Экономикалық теория негіздері, Жоғары математика 

Постреквизиттері: Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды 

және басқаруды ұйымдастыру 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР-да көлік құрылысы түсінігі және саланың құрамы; - көлік құрылысында 

инвестициялық қызметтің негіздерін, саладағы күрделі қаржы салымдарының нормативтік жүйесін меңгеру;  В) 

көлік құрылысын жүзеге асыру кезінде басқару жүйесінің ерекшеліктерін, объектілердің құндық көрсеткіштерін 

анықтауда іртүрлі жолдарын және көлік құрылысындағы инвестициялардың тиімділігін, көлік құрылысындағы 

басқару концепцияларын, басқарудың негізгі принциптері мен функцияларын жүзеге асыруға жолдарын; С) 

инвестициялық жобаның техника-экономикалық негіздеудің негңзгң бөлімдері мен сатыларын және көлік 

құрылысын бизнес-жоспарлау; көлік құрылысы нарығы және көлік құрылысындағы келісім-шарт қатынастарын; 

D) көлік құрылысы кәсіпорындары қызметін лицензиялау; көлік құрылысы кәсіпорындарының қызметін 

монополияға қарсы реттеу; E) Қазақстан Республткасы көліктік-коммуникациялық және мұнай-газ кешендерінің 

дағдарысқа қарсы басқару; көлік құрылысы ұйымының қызметін диверсификациялаудың бағыттарын білуі 

қажет. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдарын автоматизациялау, механизациялау және технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобиль жолдарын жобалау барысында жұмыс қарқынын жеделдету үшін 

автоматизациялау, механизациялау процестерін дамыту және пайдалану. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Жол құрылысы бойынша автомобиль жолдарында жұмыс істеу барысында адами 

еңбек шығынын азайту үшін және заманауй қондырғылар мен аспаптарды пайдалана білу үшін 

автоматизациялау, механизациялау процесстерін игеру. 

Пререквизиттері: Геодезия, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІІ, Автомобиль жолдары құрылысы құрылымдарын 

есептеу негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автомобиль жолдарының технологиясын, жол құрылыс ұйымдарының 

жұмыс істеу принциптерін білу. В) Автоматизациялау кезінде  құрылғылар мен қондырғылардың әдіс негіздерін, 

жұмыс істеу принциптерін білу. С) Автомобиль жолдарын жобалауға және  оны механизациялау үшін қойылатын 

талаптарды,  нормативті құжаттармен жұмыс істей білуі; D) Жол құрылысын автоматизациялау және 

механизациялауды қамтамасыз етуді ұйымдастыруын; Е) Автомобиль жолдарының технологиясын 
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автоматизациялауды, механизациялау кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуін білу  және 

игеру. 

 

8.3. Модуль - Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылыс технологиясы «Газ-

мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз құрылысының экономикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Cтуденттерге экономикалық және стратегиялық жоспарлауды, мұнайгаз құрылыс 

объектілерін салуды ұйымдастыру және жүзеге асыру, мұнайгаз құрылысын ұйымдастыруға дейінгі инженерлік 

іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобаның экономикалық көрсеткіштерін есептей білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгаз құрылысында экономикалық есептеудің әдістерін меңгеру; қиманың түрі 

мен түр ішіндегі мұнайгаз құрылысы объектілері бойынша экономикалық білімдерін жоспарлауды және 

экономикалық жобалауды қалыптастыру; сметалық жұмыстарды мұнайгаз объектілер мен мұнайгаз 

құрылысының инфрақұрылымын салу кезінде баға саясатын қалыптастыру. 

Пререквизиттері:Экономикалық теория негіздері, Жоғары математика 
Постреквизиттері: Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды 

және басқаруды ұйымдастыру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР-да мұнайгаз құрылысы түсінігі және саланың құрамы; мұнайгаз 

құрылысында инвестициялық қызметтің негіздерін, саладағы күрделі қаржы салымдарының нормативтік 

жүйесін меңгеру; В) мұнайгаз құрылысын жүзеге асыру кезінде басқару жүйесінің ерекшеліктерін, объектілердің 

құндық көрсеткіштерін анықтауда іртүрлі жолдарын және көлік құрылысындағы инвестициялардың тиімділігін, 

көлік құрылысындағы басқару концепцияларын, басқарудың негізгі принциптері мен функцияларын жүзеге 

асыруға жолдарын; С) инвестициялық жобаның техника-экономикалық негіздеудің негңзгң бөлімдері мен 

сатыларын және мұнайгаз құрылысын бизнес-жоспарлау; мұнайгаз құрылысы нарығы және мұнайгаз 

құрылысындағы келісім-шарт қатынастары; D) мұнайгаз құрылысы кәсіпорындары қызметін лицензиялау; 

мұнайгаз құрылысы кәсіпорындарының қызметін монополияға қарсы реттеу; E) Қазақстан Республткасы 

мұнайгаз құрылыс ғимараттарының және мұнай-газ кешендерінің дағдарысқа қарсы басқару; мұнайгаз 

құрылысы ұйымының қызметін диверсификациялаудың бағыттары.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз ғимараттарын тұрғызу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: Мұнайгаз ғимараттарын тұрғызу технологиясы болашақ мамандарға топырақ 

механикасы негіздерін, мұнай-газ обьектілерінің ғимараттарының іргетасы құрылымын, құрылымдарды жобалау 

технологиясын, ерекшеліктерін ғылыми әдістерін зерделеуі және осы әдістердің негіздерін өндірісте 

практикалық қолдану болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгаз ғимараттарының құрылысын ұйымдастыруды және жұмыс өндірісін 

жобалау. Жұмыс өндірісінің жобасы, оның түлері мен мазмұны. Мұнайгаз ғимараттарының арнайы жеке 

технологиялық жұмыс жасаудағы реттеуші ережелер. Ғимараттарды тұрғызу технологиясы бойынша типтік 

сұлбаларын құру. Жұмыс сапасын қамтамасыз ету. Техника-экономикалық көрсеткіштер. Жұмыс сапасын 

қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Геодезия, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Мұнайгаз ғимараттарын зерттеу және тексеру, Ғимараттарды сынау және тексеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) осы заманғы мұнай-газ обьектілеріндегі ғимараттардың іргетас 

топырағының табиғатын зерделеу, бағалау; іргетас топырағының құрылымдық көрсеткіштерін, 

физикалықмеханикалық қасиеттері анықтай білу; В) Мұнайгаз ғимараттарының негіздерінің құрылымдық 

өлшемдерін есептеу, тұрғызу технологиясын білу; жүктемеге төзімділігін, құрылымдардың беріктігін, 

орнықтылығын, бағалай білу. С) СНиП-ті пайдаланып, мұнайгаз ғимараттарының құрылымдарының түрін, 

сипаттамаларын анықтау; D) мұнайгаз ғимараттарының қабырға, аражабын және т.б. құрылымдардың жүктемелерін 
есептеп және жұмыс жасай білу. Е) Мұнайгаз ғимарттарының тұрғызу кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын 

қамтамасыз етуін білу  және игеру. 
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9.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысындағы құрылыс құрылымдары «Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыс технологиясы», 20 кредит 

БП ТК TBTK 3214 Темірбетон және тас құрылымдар 5 5     

БП ТК KM 3215 Құрылыс механикасы 5 5     

БП ТК ZKM 3216 Заманауи құрылыс материалдары 6 5     

БП ТК MK 3217 Металл құрылымдар 6 5     

9.2. Модуль – Автомобиль жолдарының құрылысындағы құрылыс құрылымдары «Автомобиль 

жолдары және аэродромдар құрылысы», 20 кредит 

БП ТК AZhTZhK 3214 Автомобиль жолдарының төсеніш жабын конструкциялары 5 5     

БП ТК TM 3215 Топырақ механикасы 5 5     

БП ТК AShBZPKT 3216 
Автомобиль шаруашылығындағы байланыстырғыш заттардың 
пайдалану қасиеттері мен технологиясы 

6 5     

БП ТК MKD 3217 Металл конструкциялары және дәнекерлеу 6 5     

9.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысындағы құрылыс 

құрылымдары «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 20 кредит 

БП ТК MGGKK 3214 Мұнайгаз ғимараттарының құрылыс конструкциялары 5 5     

БП ТК SGM 3215 Сұйықтық және газ механикасы 5 5     

БП ТК MGKZ 3216 Мұнай және газ қасиеттерін зерттеу  6 5     

БП ТК UMKZh 3217 Үймереттердің металл конструкцияларын жобалау 6 5     

10.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысындағы инженерлік зерттеулер «Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыс технологиясы», 20 кредит 

КП ТК GUIZh 3301 Ғимараттар мен үймереттердің инженерлік жүйелері 5 5     

БП ТК KMZh 3218 Құрылыс машиналары мен жабдықтары 5 5     

КП MК Geo (I) 3302 Геотехника 1 5 5     

КП ТК Geo (II) 3303 Геотехника 2 6 5     

10.2. Модуль – Автомобиль жолдарының құрылысындағы инженерлік зерттеулер «Автомобиль 

жолдары және аэродромдар құрылысы», 20 кредит 

КП ТК SGM 3301 Сұйықтық және газ механикасы 5 5     

БП ТК KKM 3218 Көтергіш көліктік машиналар 5 5     

КП MК Geo (I) 3302 Геотехника 1 5 5     

КП ТК TZhAKZh 3303 Тереңдетілген және жер асты құрылымдарын жобалау 6 5     

10.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысындағы инженерлік 

зерттеулер «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 20 кредит 

КП ТК GG 3301 Гидромашинлар және гидропривод 5 5     

БП ТК KKZh 3218 Көлік көтеру жабдықтары 5 5     

КП MК Geo (I) 3302 Геотехника 1 5 5     

КП ТК MGGG 3303 Мұнайгаз ғимараттарының геотехникасы 6 5     

11.1. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы «Өнеркәсіптік және азаматтық 
құрылыс технологиясы», 15 кредит 

КП MК KOT (I) 3304 Құрылыс өндірісінің технологиясы-1 5 5     

КП ТК KEM 3305 Құрылыстағы экономика және менеджмент 6 5     

КП ТК KOT (II) 3306 Құрылыс өндірісінің технологиясы-2 6 5     

БП  Өндірістік практика  6 5 

11.2. Модуль - Автомобиль жолдарының құрылыс технологиясы «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы», 15 кредит 

КП MК KOT (I) 3304 Құрылыс өндірісінің технологиясы-1 5 5     

КП ТК AKE 3305 Автомобиль құрылысының экономикасы 6 5     

КП ТК AZhAMT 3306 
Автомобиль жолдарын автоматизациялау, механизациялау және 

технологиясы 
6 5     

БП  Өндірістік практика  6 5 

11.3. Модуль - Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылыс технологиясы «Газ-

мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 15 кредит 

КП MК KOT (I) 3304 Құрылыс өндірісінің технологиясы-1 5 5     
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КП ТК MGKE 3305 Мұнайгаз құрылысының экономикасы 6 5     

КП ТК MGGTT 3306 Мұнайгаз ғимараттарын тұрғызу технологиясы 6 5     

БП  Өндірістік практика  6 5 

 

9.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысындағы құрылыс құрылымдары «Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Темірбетон және тас құрылымдар 
Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Темір- бетон және тас конструкциялары" пәнін игерудің мақсаты студенттерді 

жобалау нормаларын, стандарттарды, анықтамалықтарды, автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана 

отырып, әр түрлі мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың темір- бетон және тас конструкцияларын дербес 

жобалауға дайындау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бетонның негізгі физика-механикалық қасиеттері. Арматуралық Болаттың физика-

механикалық қасиеттері. Темір бетонның кедергі теориясының негіздері. Есептеудің негізгі ережелері. Алдын 

ала керілген темір- бетон конструкциялары. Шекті күйлердің бірінші тобы бойынша бүгілетін, сығылған және 

созылған элементтерді есептеу. Шекті күйлердің екінші тобы бойынша темірбетон элементтерді есептеу. 

Өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың темірбетон конструкциялары. Тас және арматура конструкциялары. 

Физика-механикалық қасиеттері, есептеу және жобалау. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары I, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы III 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі темір-бетон конструкциялары, беріктігі жоғары ауыр бетондардың 

класстары және беріктігі жоғары болаттардың класстары, материалдардың қасиеттері, үлкен бақылау 

конструкцияларының негізгі қазіргі заманғы түрлерін есептеудің теориялық негіздері, азаматтық және өндірістік 

құрылыстың нақты салаларында темір-бетон конструкцияларын қолдану; В) қазіргі құрылыс материалдарының 
алуан түрлілігіне бағдарлануы, құрылыс материалдарын салыстыруы, негізгі құрылыс материалдарының 

маркасын анықтауы, бетон қоспасының құрамын маркасына байланысты таңдау; D) күрделі объектілердің 

эскиздік, техникалық және жұмыс жобаларын әзірлеуді, оның ішінде ғимараттардың, құрылыстардың, олардың 

бөліктері мен инженерлік жабдықтардың техникалық жай-күйін мониторингілеу және бағалау әдістерін меңгеру 

арқылы автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалана отырып жүргізу қабілеті; Е) өз қызметінде 

нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс механикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құрылыс механикасы" пәнін игерудің мақсаты өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс объектілерін жобалау үшін қажетті білімді, шеберлікті және дағдыларды қалыптастыру болып 

табылады. Жоғары үнемділікпен үйлесімде құрылыстардың беріктігі мен киімін қамтамасыз ету тек бакалаврдың 

біліктілігі жоғары және олардың құрылыс механикасының қазіргі заманғы әдістерін меңгеруі кезінде ғана 

мүмкін. Құрылыс механикасының міндеттерін шеше білу-бұл құрылысты жобалай білу, олардың беріктігі мен 

беріктігін бағалай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыс механикасы фундаменталды ғылымның жекелеген бөлімдерін ұсынады - 
қатты деформацияланатын денелер механикасы, оның негізінде әртүрлі материалдардан (металл, ағаш, темір-

бетон, пластмасса, композиттік) жасалған әртүрлі құрылымдарды модельдеу және жобалау және олардың әртүрлі 

сыртқы ортадағы өзара әрекеттесуі негізделеді. Құрылыс механикасының классикалық оқу курстарын, 

Серпімділік және икемділік теориясын және қазіргі заманғы аспектілер мен олардың даму мәселелерін зерттеу 

инженерлерді құрылыс теориясымен қаруландырады. Құрылыс механикасының ортақтығы мен іргетастығы 

олардың негізінде құрылыс конструкциялары жасалып, есептеледі. 

Пререквизиттері: Физика, Теориялық механика негіздері, Материалдар кедергісі 

Постреквизиттері: Ағаш және пластмасса конструкциялар, Құрылыс өндірісінің технологиясы 2  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әмбебап және мамандандырылған бағдарламалық-есептеу кешендерін және 

автоматтандырылған жобалау жүйелерін пайдалана отырып, техникалық тапсырмаға сәйкес инженерлік 

іздестірулер жүргізу әдістерін, бөлшектер мен конструкцияларды жобалау технологиясын меңгеру; В) типтік 

Құрылыс конструкцияларын есептеу және жобалау әдістерін меңгеру; С) физикалық және математикалық 

(компьютерлік) модельдеудің әдістері мен құралдарын, оның ішінде әмбебап және мамандандырылған 

бағдарламалық-есептеу кешендерін, автоматтандырылған жобалау жүйелерін, зерттеулерді автоматтандырудың 

стандартты пакеттерін пайдалана отырып, игеру, құрылыс конструкциялары мен бұйымдарын сынау әдістерін, 

берілген әдістемелер бойынша эксперименттерді қою және жүргізу әдістерін игеру; D) типтік Құрылыс 

конструкцияларын жобалау міндеттерін шешу кезінде физикалық және математикалық (компьютерлік) 

модельдеудің әдістері мен құралдарын игеру; Е) дайындық бейіні бойынша кәсіби міндеттерді шешу үшін жалпы 
техникалық білімді қолдану қабілеті. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи құрылыс материалдары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сыртқы белгілері мен таңбалануы бойынша құрылыс материалдары мен 

бұйымдарының түрі мен сапасын анықтау. Конструкциялық элементтердің құрылыс материалдарын таңдау. Оқу 

пәнін меңгеру нәтижесінде білім алушы білуі тиіс: құрылыс материалдары мен бұйымдарының негізгі қасиеттері 

мен қолданылу саласы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Комплексті қосылыстардың құрылысы мен қасиеттері туралы қазіргі түсінік. 

Химиялық термодинамика. Химиялық реакциялар энергетикасы. Отынның термохимиясы. Беттік құбылыстар. 

Химиялық кинетика. Химиялық тепе-теңдік. Силикат жүйелеріндегі фазалық тепе-теңдік және күй диаграммасы. 

Ерітінділер және дисперсиялық жүйелер. Электролит ерітінділері. Электролиттік диссоциация теориясы. Сутегі 

көрсеткіші, тұздардың гидролизі. Органикалық химияның жалпы ережелері. Органикалық тұтқыр заттар. 

Жоғары молекулалық қосылыстар (полимерлер). Синтетикалық және табиғи полимерлер. Синтетикалық 

талшықтар. Тотығу-тоқтау реакциялары. 

Пререквизиттері: Математика І, Химия, Инженерлік графика 1. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы 3, Ғимараттар мен үймерттерді жаңғырту технологиясы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі заманғы қабырға материалдары мен бұйымдарды дайындау 

технологиясын, бақылау әдістерін және қасиеттерін, қолданыстағы мемлекеттік талаптарға сәйкес; бастапқы 

шикізат материалдарын тасымалдау, сақтау және өңдеу тәсілдерін; В) қабырға және жылу оқшаулағыш 

материалдар өндірісін техникалық бақылау әдістері мен міндеттерін білу. С) бейорганикалық химияның 

теориялық негіздерін білу; D) бейорганикалық химияның теориялық концепциялары мен нақты материалын 

шығармашылық талдай білу; периодтық жүйедегі жағдай бойынша элементтердің атомдық қасиеттерін сипаттай 

білу; негізгі қарапайым заттар мен элементтердің қосылыстарын алу тәсілдері мен химиялық қасиеттерін білу; 

E) зертханалық, курстық жұмыстарға дайындық және рефераттар жазу кезінде анықтамалық және ғылыми-

техникалық әдебиетті қолдана білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металл құрылымдар 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғимараттардың темір- бетон конструкцияларының элементтерін есептеу, 

жүктеудің, құрастырудың және темір- бетон конструкцияларының құрылымдық элементтерінің жұмысын 

түсінудің әртүрлі түрлеріне дағдыландыру. Құрылыс темірбетон конструкцияларында қолданылатын 

материалдардың негізгі қасиеттері мен жұмысы. Темірбетон құрылымдарын есептеу негіздері. Сортамент. Темір- 
бетон конструкцияларының қосылыстары (дәнекерленген, бұрандалы , тойтарылған). Арқалықтар және Арқалық 

конструкциялары. Орталық қысуға жұмыс істейтін бағаналар мен өзектер. Ферма. Бір қабатты өндірістік 

ғимараттардың конструкциялары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Есептеу әдістемесін, жобалау принциптерін, металл құрылымдарын дайындау және 

монтаждау негіздерін баяндау; конструктивтік элементтердің негізгі типтерін жүктемемен жобалау және жұмыс 

істеу мәселелерін баяндау; студенттерде металл құрылымдарын дәнекерлеудің негізгі мәселелері бойынша білім 

жүйесін қалыптастыру; студенттердің рационалды жобалау, өнеркәсіптік және Азаматтық ғимараттар мен 

құрылыстардың құрылыс металл құрылымдарын есептеу және құрастырудың практикалық дағдыларын және 

нұсқаларды техникалық-экономикалық талдауды, әртүрлі мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардың металл 

құрылымдарын жобалау негіздерін, оларды пайдалану ерекшеліктерін және конструктивтік шешімдерді ескере 

отырып баяндауды білу. 

Пререквизиттері: Математика 1, Физика, Инженерлік механика 1, Құрылыс конструкциялары І.  

Постреквизиттері: Кеңістіктік және арнайы темірбетон құрылымдарын жобалау, Ғимараттарды сынау және 

тексеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) металл конструкциялардың, ғимараттар мен құрылыстардың 

элементтерінің жұмыс негіздерін түсінуді,техникалық-экономикалық талдау негізінде пайдалану сенімділігі, 

монтаждау, дайындау талаптарын ескере отырып, металл конструкцияларды ұтымды жобалау принциптерін 
білу.жобалау нормаларын, стандарттарды, анықтамалықтарды, автоматтандырылған жобалау құралдарын 

пайдалана отырып, нақты инженерлік міндеттерді шешу үшін құрастыру және есептеу дағдыларын 

қалыптастыру; В)әр түрлі кернеулі-деформацияланған күйлер – көлденең иілу, центрден тыс сығылу, орталық 

және центрден тыс созылу, бұрумен иілу кезінде темір-бетон конструкцияларының элементтерінің кедергі 

теориясының негіздерін студенттердің меңгеруін қамтамасыз ету; С) студенттерге темір-бетон кедергісі 

теориясының негізгі ережелерін табиғи сынақтармен Растауды көрсету; әртүрлі кернеулі-деформацияланған 

күйлер кезінде тас және арматура конструкцияларының элементтерінің кедергі теориясының негіздерін 

студенттердің меңгеруін қамтамасыз ету; С) темір-бетон; өндірістік және Азаматтық ғимараттар мен жаппай 

құрылыс құрылыстарының конструкциясын есептеу және жобалау дағдыларын үйрету; D) студенттердің жаппай 

құрылыс құрылыстарының өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттарын есептеу және құрастырудың практикалық 

дағдыларын меңгеру,қазіргі Құрылыста қолданылатын конструкциялық материалдардың қасиеттері мен 

физикалық - механикалық сипаттамалары. 
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9.2. Модуль – Автомобиль жолдарының құрылысындағы құрылыс құрылымдары «Автомобиль 

жолдары және аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдарының төсеніш жабын конструкциялары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Асфальтобетоннан төселінген жабын конструкцияларының автомобиль 

жолдарында қолданылуының технологиялық схемасы мен қасиеттерін жобалау және зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль жолдарының төсеніш жабын конструкцияларының климаттық 

өзгерістерге, күштің әсерінен деформациялануының есептерін теориялық және зертханалық тұрғыда есептеу. 

Төсеніш жабын конструкцияларының құрамын, қасиетін талдау. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары I, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы III 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Асфальтобетон жабын конструкцияларының құрылымдық және құрамдық 

қасиеттерін талқылай білу; В) Автомобиль жолдарының төсеніш жабын конструкцияларының нормаларға сәйкес 

қолданылуының технологиялық сұлбасымен жұмыс жасау; С) Жол құрылысының төсеніш жабын 
конструкцияларын пайдалану негізі бойынша, жол құрылыс машиналарының жұмыс істеу принциптерін білу; D) 

Жол құрылысында пайдаланылатын асфальтобетонды төселінуінің жұмыс істеу принциптерін және 

схемаларымен жұмыс жасай білу; E) Студенттердің теориялық негізде  автомобиль жолдарының төсеніш жабын 

конструкцияларын жобалауды білу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Топырақ механикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп дағдыландыру, сонымен 

бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара  алатын білікті инженер мамандар даярлау. Пәнінің тапсырмасы 

практикалық сұрақтардың шешіуін геологиялық жағдайда талдау жасау болып табылады жіне ғимаратты 

құрылыс негізін таңдау және негізгі материалдар құрамы топырақ механикасын шешу және іргетас құрылысы. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Топырақ механикасы, негіздер мен іргетастар пәні. Топырақ табиғаты мен олардың 

физикалық қасиеттері. Негізгі заңдылықтары, топырақтың механикалық қасиеттері. Негіздер мен іргетастарды 

жобалаудың негізгі приницптері. Геологиялық зерттеуге негізінен жер бедерін түзетін тастар жатады, оны тау 

жыныстары деп атайды.Тау жыныстарын зерттейтін жеке пән ретінде бөлініп шыққан геологияның бір саласы 

петрография (грек. "петрос" - тас). Петрография тау жыныстарын әр-түрлі жағдайларға байланысты 
құрамын,құрылымын, бірігуін,сонымеен қатар олардың пайда болуын және өзгеруін зерттейді. Тау жыныстары 

не борпылдақ, не түйіршік тәріздес болып келеді, және әрқайсысы әртүрлі химиялық, физикалық қасиет 

көрсетеді. Тау жыныстарының  бұндай құрамдық бөліктері, бір – бірінен тез ажыратылатын және күрделі 

химиялық байланыс – минералдар деп аталады.химиялық құраамын, касиетін және пайда болуын зерттейтін 

ғылым минерология деп аталады.минералдардың қатты кристалл күйіндегі физикалық құрылымын – 

кристаллография зерттейді. 

Пререквизиттері: Физика, Теориялық механика негіздері, Материалдар кедергісі 

Постреквизиттері: Ағаш және пластмасса конструкциялар, Құрылыс өндірісінің технологиясы 2  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің дағдыларды бағалау үшін  геотехникалық және 

гидрогеологиялық құрылыс алаңында жағдайлар жасау; В) Топырақтың физикалық және механикалық 

қасиеттерін анықтау үшін, далалық және зертханалық әдістері студенттерді таныстыру; С) Құрылыс 

конструкциясы  топырақтың  қысым деформациясын, төзiмдiлiгi мен орнықтылығын есептеу негізгі әдістерімен 

студенттерді таныстыру; D) Ақпараттық басқару құралы ретінде өндіру, сақтау, қайта өңдеу, ақпараттық, 

компьютерлік сауаттылық негізгі әдістерін, жолдары мен құралдарын иелену; Е) Түрлі инженерлік геологиялық 

және гидрогеологиялық жағдайларға инженерлік құрылыстардың негіздерін және жерасты құрылыстарын 

есептеу, жобалау, салу және пайдалану әдістерін студенттерге   үйрету. Бір шамадан қалалық жерлерде; 

пайдаланылатын ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін сараптау, әсіресе оларды есептеу және күшейту 
әдістерін студенттерге үйрету. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль шаруашылығындағы байланыстырғыш заттардың пайдалану қасиеттері мен 

технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты : "Автомобиль шаруашылығына арналған тұтқыр заттардың технологиясы және 

пайдалану қасиеттері" пәнінің мақсаты бетон және темір- бетон бұйымдарын, жылу оқшаулағыш, әрлеу, 

гидрооқшаулағыш материалдар мен композиттерді индустриялы құрылысқа, оның қарқындылығы мен күрделі 

салымдардың тиімділігін арттыруға арналған органикалық емес және органикалық тұтқыр заттарды терең білетін 

мамандарды дайындау болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: "Автомобиль шаруашылығына арналған тұтқыр заттардың технологиясы мен 

пайдалану қасиеттері бетон және темір- бетон бұйымдары, жылу оқшаулағыш, әрлеу, гидрооқшаулағыш 

материалдар мен композиттер өндірісінде олардың рөлін білдіретін Бейорганикалық және органикалық тұтқыр 

заттарды терең білетін мамандарды даярлау болып табылады. 

Пререквизиттері: Математика І, Химия, Инженерлік графика 1. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы 3, Автомобиль жолдарын техникалық пайдалану және 

жөндеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттерде материалдың қасиеттерін оптимизациялауды және таңдауды 

алдын ала анықтайтын материал мен конструкцияның функционалды өзара байланысы туралы түсінік 

қалыптастыру, конструкцияны пайдалану шарттары мен ұзақ мерзімділігінің мақсатына сүйене отырып; табиғи 

және техногенді шикізатты қолдану арқылы берілген функционалдық қасиеттерімен материалдарды алудың 

құрамдарын, құрылымын және технологиялық негіздерін, өндіріс және тұтыну сатыларында сапаны бақылау мен 

сертификаттаудың инструментальды әдістерін зерттеу; В) ғимараттардың, құрылыстардың, конструкциялардың 

сызбаларын орындау және оқу, конструкторлық құжаттамалар мен бөлшектерді құрастыру үшін қажетті 

жазықтықтар мен кеңістік модельдерін геометриялық қалыптастырудың, құру мен өзара қиылысудың негізгі 

заңдарын иеленуіне; С) Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, құрылыс 

материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын, машиналар мен жабдықтарды өндіру технологиясын, 
әдістерін меңгеруіне; D) жобалауды және зерттеулерді автоматтандырудың стандартты пакеттері негізінде 

математикалық модельдеуді, берілген әдістемелер бойынша эксперименттерді қою және жүргізу әдістерін 

меңгеруді; Е) құрылыс объектілерінің құрылымдарын, инженерлік жүйелері мен жабдықтарын, кәсіпорын 

шығаратын өнім үлгілерін монтаждау, баптау, сынау және пайдалануға беру ережелері мен технологиясын 

білуді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Металл конструкциялары және дәнекерлеу 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты : Азаматтық және өндірістік, автомобиль жолдарын салу, кезінде қолданылатын 

металл құрылымдарды дәненерлеу жолын үйрену, теориялық білімін тәжірибеде ұштастыра білу. Дәнекерлеу 

әдістерімен танысу, металл құрылымдары жөнінен білімін жетілдіру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Металлдың негізгі сипаттамаларын және сортаментін (беріктік және деформативтік; 

прокат түрін; беріктігі жоғары және  жоғартылған  болаттардың  тобын;  құрылыс  конструкцияларына  болат  

маркаларын  тағайындау); Дәнекерлеу әдістерін жетілдіру; Шектік жағдайлар бойынша металл 

конструкцияларын есептеу әдістемесін (металл конструкцияларының қосылуын есептеу), сонымен қатар 

қабатаралық арқалықтық жабын торларын  және  бірқабатты өнеркәсіптік ғимараттарды жобалаудың негізгі  
принциптерін.  Арналу  түрлі  ғимараттардың   металл құрылымдарын негізгі  конструкцияларын    есептеу  және  

конструкциялау  және олардың кернеулі деформацияланған жағдайының түрін анықтау; Техникалық 

экономикалық тұрғыдан жобалаудың ұтымды  вариантын  техникалық  сілтемелер  бойынша  оптимизациялап  

таңдауды; Сәйкес  металл конструкцияларды,  бүйымдарды  және  қосалқы  бөлшектерді  жасау барысында 

мемлекеттік стандарттардың техникалық шарттардың талаптарын ұтымды қабылдау. 

Пререквизиттері: Математика 1, Физика, Инженерлік механика 1, Құрылыс конструкциялары І.  

Постреквизиттері: Кеңістіктік және арнайы темірбетон құрылымдарын жобалау, Ғимараттарды сынау және 

тексеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) металл құрылымдарын дәнекерлеуді пайдалану студенттердің өндірісін 

қамтамасыз ету, жобалау және есептеу темірбетон және тас құрылыстардың теориясы мен практикасында кең 

тараған болды ; бетон нығайту, тас және басқа да материалдар студенттердің физика-математикалық білімі 

жағынан қамтамасыз етеді.  В) студенттердің әр түрлі кернеулі-деформацияланған күйін астында темірбетон 

құрылымдардың қарсылық теориясы негіздері дамытуды қамтамасыз ету - көлденең иілу , эксцентрлік қысу , 

орталық және эксцентрик шиеленіс, иілу және бұралу; С) студенттерге  темірбетон толық ауқымды сынақтардың 

қарсылық теориясының негізгі ережелерін көрсету; тас кедергісі элементтері және түрлі кернеулі-

деформацияланған күйіндегі темір тас құрылыстардың теориясының негіздерін студенттерге түсіндіру;есептеу 

және бұқаралық құрылыс өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың конструкцияларын жобалау дағдыларын 
студенттерге үйрету. E) студенттердің жаппай құрылыс өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттарынының металл 

құрылымдарын есептеу және жобалау практикалық дағдыларды меңгеру. 

 

9.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысындағы құрылыс 

құрылымдары «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз ғимараттарының құрылыс конструкциялары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс бойынша кең бейінді мамандарды- 

ғимараттар мен құрылыстардың темір- бетон және тас конструкцияларын жобалау, дайындау, монтаждау және 
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күшейту дағдылары бар және құрылыс саласында жауапты инженерлік лауазымдарды атқаруға қабілетті темір- 

бетон кедергісінің теориясы саласында терең білімі бар Бакалаврларды даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғимараттардың темір- бетон конструкцияларының элементтерін есептеу 

дағдыларын, металл конструкциялардың құрылымдық элементтерінің жұмысын жүктеудің, құрастырудың және 

түсінудің әр түрлі түрлеріне дағдыландыру. Құрылыс металл конструкцияларында қолданылатын 

материалдардың негізгі қасиеттері мен жұмысы. Темірбетон құрылымдарын есептеу негіздері. Сортамент. 

Қосылыстар металлическихконструкций (дәнекерлеу, бұрандамалық, закле-почные). Арқалықтар және Арқалық 

конструкциялары. Орталық қысуға жұмыс істейтін бағаналар мен өзектер. Ферма. Бір қабатты өндірістік 

ғимараттардың конструкциялары. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары I, Инженерлік механика 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы III 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің темір-бетон және тас конструкцияларды жобалау және 

есептеу теориясы мен практикасы саласында кеңінен таралған терминологиялық қорды және кәсіби лексиканы 

пайдалану дағдыларын жетілдіруді қамтамасыз ету; студенттердің темір – бетон және тас конструкциялардың 

негізгі құрамдастарының-бетонның, арматураның, тас материалдардың және т. б. физика-механикалық 

қасиеттерін білуін қамтамасыз ету.; В) әр түрлі кернеулі-деформацияланған күйлер – көлденең иілу, центрден 

тыс сығылу, орталық және центрден тыс созылу, бұрумен иілу кезінде темір-бетон конструкцияларының 
элементтерінің кедергі теориясының негіздерін студенттердің меңгеруін қамтамасыз ету; С) студенттерге темір-

бетон кедергісі теориясының негізгі ережелерін табиғи сынақтармен Растауды көрсету; әртүрлі кернеулі-

деформацияланған күйлер кезінде тас және арматура конструкцияларының элементтерінің кедергі теориясының 

негіздерін студенттердің меңгеруін қамтамасыз ету; С) темір-бетон; өндірістік және Азаматтық ғимараттар мен 

жаппай құрылыс құрылыстарының конструкциясын есептеу және жобалау дағдыларын үйрету; D) студенттердің 

жаппай құрылыс құрылыстарының өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттарын есептеу және құрастырудың 

практикалық дағдыларын меңгеру.  

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сұйықтық және газ механикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: сұйықтықтар қозғалысының түрлері мен пішіндерін білуге; сұйықтық механикасы 

және гидрология пәні зерттейтін құбылыстардың физикалық мәнін түсінуге және оларды суреттейтін теңдеулерді 

білуге 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дене  ағысталуындағы  және  құбырлардағы  ағынды  арастыру  үшін  ұксастық  

теориясын  және  үлгілеуді,  сұйық  қозғалысының  тендеуін,  жылу  энергетикалық  қондыргының  сұйық-ағулық  

және  ауа  қозғалысын  септеу  әдістерін,  сығылмайтын  және  сығылатын  сұйықтардың  теңдесу және  қозғалыс 

заңдылықтарын игеру. 
Пререквизиттері: Физика, Теориялық механика негіздері, Материалдар кедергісі 

Постреквизиттері: Ағаш және пластмасса конструкциялар, Құрылыс өндірісінің технологиясы 2  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сұйықтықтың анықтамасы. Абсолют қысым, артық қысым және вакуум 

жұмыс істеу принциптерін білу В) Тынышталған сұйықтық тепе-теңдігінің теңдеуін тәжіриебеде қолдана білу С) 

Сұйықтық кинематикасы мен динамика-сының жалпы түсініктерді талқылай білу. D) Жылдамдық пен үдеу 

өрістерін тиімді пайдалана білу Е) Ағын сызығы және сұйықтық бөлшектерінің траекториясын оқып меңгеруді 

ұйымдастыра білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай және газ қасиеттерін зерттеу 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай мен газ құбырларын және қоймаларды жобалау кезінде қателерді 

болдырмау үшін мұнай мен газдың қасиеттерін зерделеу маңызды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай мен газды барлау әдістерін пайдалана отырып, оның болашақ қолданылуын 

анықтау. 

Пререквизиттері: Математика І, Химия, Инженерлік графика 1. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы 3, Мұнайгаз ғимараттарын тұрғызу технологиясы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мұнай және газ кен орындарын өндіру және сапасын бақылау және 

сертификаттау кезінде аспаптық әдістерді оқып білу; В) Мұнай және газ қасиеттерін қолдана білу және аспап 

нәтижелерін талдау; В) Мұнай және газ қасиеттерін білу және мұнай және газ құбырлары мен қоймаларды 

жобалай білу; D) Мұнай және газ қасиеттерін зерттеу кезінде эксперименттер, автоматтандыру, жобалау және 

зерттеулер; Е) ҚР стр және ГОСТ-да жұмыс істей білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Үймереттердің металл конструкцияларын жобалау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай- газ объектілерін салу технологиясын топырақ механикасының негіздерін, 

Мұнай- Газ объектілері конструкциясының негіздерін, құрылыстарды жобалау технологиясын және осы 

әдістердің негіздерін практикалық қолдану кезінде болашақ мамандар пайдаланатын болады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай- газ кешені объектілерінің құрылысын жобалау және пайдалану. Жұмыс 

жобасы, оның мазмұны және мазмұны. Мұнай- газ объектілерінің арнайы технологиялық жұмыстары туралы 

нормативтік ережелер. Ғимараттар құрылысы бойынша типтік схемалар құру. Жұмыс сапасы. Техникалық-

экономикалық көрсеткіштер. Жұмыс сапасы. 

Пререквизиттері: Математика 1, Физика, Инженерлік механика 1, Құрылыс конструкциялары І.  

Постреквизиттері: Кеңістіктік және арнайы темірбетон құрылымдарын жобалау, Ғимараттарды сынау және 

тексеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі мұнай-газ объектілеріндегі негіз топырақтарының сипатын зерттеу, 

бағалау; Іргетастардың құрылымдық және физикалық-механикалық қасиеттерін анықтай білу; В) құрылыс 

технологиясын білу, мұнай-газ құрылыстарының құрылымдық параметрлерін есептеу; жүктеме кедергісі, 

беріктігі, конструкцияның тұрақтылығы, бағалай білу. D) мұнай-газ ғимараттарының қабырғалары, едендері 

және т.б. конструкцияға түсетін жүктеме мен есептеу қабілеті. Е) мұнай-газ саласының объектілерін салу кезінде 

орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз ету үшін білім мен дағды. 

 

10.1. Модуль – Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысындағы инженерлік зерттеулер «Өнеркәсіптік 

және азаматтық құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғимараттар мен үймереттердің инженерлік жүйелері 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш курстың максаты студенттерді есептермен байланысты, жобалаумен, 

құрылыстармен, желілер мен нормативті құжаттар және табиғатты қорғау заңнамалықтарында теориялық және 

практиқалық дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Инженерлік жүйелер бұл технологиялык кешендер, желілер мен жабдыктар, елді 

мекендер мен өнеркәсіптеріді электр және жылу энергиялармен, газ және канализациямен, тұрғын үй және 

байланыс жүйелерімен қамтамасыз етеді. Бұл қолайлы көлік және қазіргі заманға сай биік деңгейдегі үймереттер 

мен ғимараттар құрылыстары, олар санитарлы-гигиеналық талаптпрға жауап береді. Инженерлік желілер мен 

жүйелер үлкен экономикалық және әлеуметтік мәндерге ие.  

Пререквизиттері: Инженерлік графика1, Архитектура, Құрылыс материалдары. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы IІI. Ғимараттарды сынау және тексеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) инженерлік жүйелердің негіздерін, желілер мен жабдықтар, олардың 

құрылғылары мен әсер ету принциптерін білу. В)типтік сұлбалар мен конструкция элементтері, пайдалану 

ережелері мен қызмет көрсету кезіндегі қауіпсіздіктерді пайдалана білу. С) сонымен қатар шикізаттарды 

рационалды пайдалану бойынша талаптар, өндіріс қалдықтарын тиімді қайта қолдану шараларын алдын ала 
қарастыру, өнеркәсіптік жағдайлар мен нақтылы табиғи-географиялық кешендер үшін инженерлік жүйелердің 

оңтайлы варианттарын таңдау, жабдықтар мен құрастыру элементтерінің рационалды жобалауларын жүзеге 

асыру, жалпы инженерлік шешімдер мен сәулут-құрылыспен жобалау варианттарын байлау. D) табиғатты қорғау 

заңнамалық сұрақтарында; қоршаған ортаны қорғау құралдары мен сұлбаларды еенгізуге байланысты, 

инженерлік шешімдердің оңтайлы варианттарын таңдау; Е) елдің тұрақты дамуындағы міндеттерді шешудің 

экологиялық-экономикалық механизмдерінің әсерінің рөлі; инженерлік жүйелердегі элементтер мен 

тізбектердегі апаттарды шұғыл тарату.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс машиналары мен жабдықтары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Технологиялық процестерді механикаландыруда және автоматтандыруда 

қолданылатын құрылыс машиналары мен жабдықтары туралы керекті деректерді, құрылыс объектілерінің 

сипаттамасына байланысты машиналардың технологиялық мұмкіндіктерін пайдалануды білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылысты механикаландыруды және автоматтандыруды қамтамасыз ететін 

машина ретінде құрылыс машиналары қойылатын талаптар. Құрылыс машиналарының сұрыпталуы. 

Машиналарды типтерге және типтік өлшемдерге бөлу. Құрылыс машиналарының кинематикалық схемасы. Көлік 
машиналары. Құрылыстық жүктердің сипаттамасы. Көлік машиналарының негізгі параметрлері, қолдану 

сипаттамасы. Тасымалдау машиналардың қызметі, конструктивті схемалары, жұмыс процессі мен 

технологиялық мүмкіндіктері, негізгі параметрлері, қолдану сипаттамасы. Жүк көтергіш машиналардың 

сұрыпталуы. 

Пререквизиттері: Математика І, Физика, Құрылыс материалдары. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы 3, Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс 

өндірісін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Құрылыс машиналарының дамуы тікелей технологиялық дамуға 

байланысты. В)  Машина құрылысы мен жабдықтарға жалпы білім беру, және сол білімді құрылыста қолдану. 

Олардың негізгі типі мен параметрлерін машинаның жұмыс істеу қабілетін және негізгі мен ауысымдағы  

жұмышыларға ең тиімді әрі жоғары сапада жұмыс жасауға мүмкіндік береді. С)  Құрылыс машиналарының 

жұмыс істеу режимдерін анықтау үшін, құрылыс машиналары параметрлерінәділ және дұрыс үйрету нақты 
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процестерді тиімді механикаландыру, түрі мен   өнімділігін есептеу үшін, оларды ұтымды пайдалану 

ұйымдастырады; D) Кіріс жабдықтарды жоспарлы тексерулер және техникалық қызмет көрсету, қабылдау және 

әзiрлеудi ұйымдастыру, жабдықтар мен қосалқы бөлшектер үшін өтініш жасауға, техникалық құжаттаманы және 

операциялық нұсқаулар  мен жабдықтарды   дайындау; Е) эксперименттік сынау құрал-жабдықтар мен 

технологиялық қолдау әдістерін иелену . 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геотехника 2 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: арнаулы инженерлік пәндерді игеруге қажетті білім беріп дағдыландыру, сонымен 

бірге өндіріс жағдайында қызмет атқара  алатын білікті инженер мамандар даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Топырақ механикасы, негіздер мен іргетастар пәні. Топырақ табиғаты мен олардың 

физикалық қасиеттері. Негізгі заңдылықтары, топырақтың механикалық қасиеттері. Негіздер мен іргетастарды 

жобалаудың негізгі приницптері. 

Пререквизиттері:Математика І, Физика, Инженерлік механика I, Құрылыс материалдары, Архитектура I, 

Құрылыс конструкциялары 1,2. 

Постреквизиттері: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды 
ұйымдастыру, дипломдық жобалау,Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің дағдыларды бағалау үшін  геотехникалық және 

гидрогеологиялық құрылыс алаңында жағдайлар жасау; В) Топырақтың физикалық және механикалық 

қасиеттерін анықтау үшін, далалық және зертханалық әдістері студенттерді таныстыру; С) Құрылыс 

конструкциясы   топырақтың  қысым деформациясын, төзiмдiлiгi мен орнықтылығын есептеу негізгі әдістерімен 

студенттерді таныстыру; D) Ақпараттық басқару құралы ретінде өндіру, сақтау, қайта өңдеу, ақпараттық, 

компьютерлік сауаттылық негізгі әдістерін, жолдары мен құралдарын иелену; Е) Түрлі инженерлік геологиялық 

және гидрогеологиялық жағдайларға инженерлік құрылыстардың негіздерін және жерасты құрылыстарын 

есептеу, жобалау, салу және пайдалану әдістерін студенттерге   үйрету. Бір шамадан қалалық жерлерде; 

пайдаланылатын ғимараттар мен құрылыстардың негіздерін сараптау, әсіресе оларды есептеу және күшейту 

әдістерін студенттерге үйрету . 

 

10.2. Модуль – Автомобиль жолдарының құрылысындағы инженерлік зерттеулер «Автомобиль жолдары 

және аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Сұйықтық және газ механикасы 
Курсты оқытудың мақсаты: сұйықтықтар қозғалысының түрлері мен пішіндерін білуге; сұйықтық механикасы 

және гидрология пәні зерттейтін құбылыстардың физикалық мәнін түсінуге және оларды суреттейтін теңдеулерді 

білуге 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дене  ағысталуындағы  және  құбырлардағы  ағынды  арастыру  үшін  ұксастық  

теориясын  және  үлгілеуді,  сұйық  қозғалысының  тендеуін,  жылу  энергетикалық  қондыргының  сұйық-ағулық  

және  ауа  қозғалысын  септеу  әдістерін,  сығылмайтын  және  сығылатын  сұйықтардың  теңдесу және  қозғалыс 

заңдылықтарын игеру. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика1, Архитектура, Құрылыс материалдары. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы IІI. Ғимараттарды сынау және тексеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сұйықтықтың анықтамасы. Абсолют қысым, артық қысым және вакуум 

жұмыс істеу принциптерін білу. В) Тынышталған сұйықтық тепе-теңдігінің теңдеуін тәжіриебеде қолдана білу 

С) Сұйықтық кинематикасы мен динамика-сының жалпы түсініктерді талқылай білу. D) Жылдамдық пен үдеу 

өрістерін тиімді пайдалана білу. Е) Ағын сызығы және сұйықтық бөлшектерінің траекториясын оқып меңгеруді 

ұйымдастыра білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көтергіш көліктік машиналар 
Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тасымалдағыш машиналардың түрлерінің көп болуына байланысты, бір жұмысты 

атқару үшін машиналардың әртүрлі типі таңдалуы тиіс. Қажетті жағдайдың талабы мен шарттарын толық 

қамтамасыз ете алатын машинаны таңдау – кәсіпорынның тасымалдауын механикаландыру жобасын жасау 

кезееңіндегі өте маңызды және жауапты кезең. Жоба жасаушыға тасымалдау машиналарының құрылымдық және 

пайдалану қасиеттері жөніндегі арнайы білім ғана емес, оның сыртында ол механикаландырылатын 

кәсіпорынның өндірісті ұйымдастыру ісімен жете таныс болуы керек, мүмкін болатын шешімдердің техникалық 

– экономикалық салыстыруын жасай алуы білуі керек.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Механикаландыру құралдарын таңдаудың негізгі белгісі – техникалық талаптар 

комплексіне сай болу керек және қарастырып отырған машинаның техникалық – экономикалық тиімділігі. 

Машина үлгісін таңдаудың маңызды шарттарына оның ақаусыз жұмыс істеуі және еңбек қорғау талаптарына сай 

болуы. Кейбір жағдайларда бұл шарттар экономикалық бағалау кезінде қымбаттау келетін шешім қабылдауға 
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мәжбүр етеді. Сол сияқты, бастапқы нүктеден соңғы нүктеге дейінгі жүк тасқынын механикаландыруды 

қамтамасыз ететін барлық машиналар жиынтығын жалпы бағалау да өте маңызды орын алады. Бұл жерде 

жүктерді қайта – тие тиемеу жағын қарастыру қажет, өндіріс жағдайына қажетті, көмекші жұмыскерлерді аз 

қажет қылатындай. Өндірістің техникалық талаптарына толық жауап беретін, жұмысты ақаусыз атқаратын, 

жоғары, жоғары механикаландырылған, ыңғайлы жұмыс жағдайы бар және өзіндік құны ең төмен, сондай-ақ 

салынған қаржының тез арада қайтарылуы қамтамасыз ететін машинаның үлгісі өндіріске лайықты деп 

есептеледі. 

Пререквизиттері: Математика І, Физика, Құрылыс материалдары. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы 3, Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс 

өндірісін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Көтергіш көліктік машиналар дамуы тікелей технологиялық дамуға 

байланысты. В)  Көтергіш көліктік машиналар жалпы білім беру, және сол білімді құрылыста қолдану. Олардың 

негізгі типі мен параметрлерін машинаның жұмыс істеу қабілетін және негізгі мен ауысымдағы  жұмышыларға 

ең тиімді әрі жоғары сапада жұмыс жасауға мүмкіндік береді. С)  Көтергіш көліктік машиналар жұмыс істеу 

режимдерін анықтау үшін, құрылыс машиналары параметрлерінәділ және дұрыс үйрету нақты процестерді тиімді 

механикаландыру, түрі мен   өнімділігін есептеу үшін, оларды ұтымды пайдалану ұйымдастырады; D) Кіріс 

жабдықтарды жоспарлы тексерулер және техникалық қызмет көрсету, қабылдау және әзiрлеудi ұйымдастыру, 
жабдықтар мен қосалқы бөлшектер үшін өтініш жасауға, техникалық құжаттаманы және операциялық нұсқаулар  

мен жабдықтарды   дайындау; Е) эксперименттік сынау құрал-жабдықтар мен технологиялық қолдау әдістерін 

иелену. 

 

 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тереңдетілген және жер асты құрылымдарын жобалау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жер асты құрылымдарын жобалау бойынша студенттердің білімін қалыптастыру; 

тау-кен жұмыстарын басқаруға және тау-кен жұмыстарын басқаруға байланысты мәселелерді дербес 

шығармашылық шешу дағдыларын меңгеру, күрделі тау-кен және геологиялық жағдайдағы арнайы әдістерді 

қолдану арқылы құрылыс тәжірибесін бағалау мен қолданудың шығармашылық тәсілдерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны : Тереңдетілген және жерасты құрылымдарды жобалау пәні жер асты ғимараттар 

мен имараттардың құрылысын жүргізу. 

Пререквизиттері:Математика І, Физика, Инженерлік механика I, Құрылыс материалдары, Архитектура I, 

Құрылыс конструкциялары 1,2. 
Постреквизиттері: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды 

ұйымдастыру, дипломдық жобалау,Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  ғимараттар мен жер асты құрылыстардың конструкцияларын жобалау, осы 

құрылымдардың техникалық және егжей-тегжейлі конструкцияларын автоматтандырылған түрде жобалау В) 

орындаушылар ұжымының жұмысын ұйымдастыру, жерасты құрылыстарын, ғимараттар мен олардың жерасты 

құрылыстарын жобалау мен салу жұмыстарын жоспарлау, тәуелсіз техникалық шешімдер қабылдау білу; С) 

ғимараттар мен жер асты құрылыстарын жобалау үшін геотехникалық зерттеулер мен ғылыми зерттеулер 

жүргізу, жоспарларын жасау; D) тәуелсіз техникалық шешімдерді қабылдау үшін жаңа технологияларды және 

заманауи жабдықтарды пайдаланып, жерасты құрылымдары мен құрылыстарын салу үдерісін ұйымдастыра алу; 

Е)  Жерасты құрылымдары мен құрылыстарын салу кезінде қадағалауды жүзеге асыруға, сондай-ақ оны жүзеге 

асыру бойынша жұмыстарды ұйымдастыруды білу. 

 

10.3. Модуль – Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысындағы инженерлік 

зерттеулер, «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Гидромашинлар және гидропривод 
Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді гидравлика, гидростатика мен гидропневможетектер  негізгі 

түсыныктермен, заңдарымен, теңдеулерімен таныстыру және гидрвликалық есептеулер өткізудің  практикалық 

дағдысына үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Гидравликалық машиналардың түрлері. Динамикалық сораптар: ортадан тепкіш 

сораптың гидромеханикасы, қалақшалы сораптар. Көлемдік сораптар. Роторлық сораптар. Олардың түрлері. 

Шестернялы, винттік және ротор-поршеньдік сораптардың құрылысы. Сораптардың жұмыс тәртібін реттеу. 

Сорап пен құбырөткізгіштің бай- ланысы; әртүрлі сораптардың пайдалану аймақтары. Компрессорлар: пайдалану 

аймақ- тары, техникалық параметрлері; компрессор- лардың классификациясы, ортадан тепкіш компрессорлар, 

өстік компрессорлар, жел- деткіштер. Көлемдік компрессорлар: көп сатылы сығылу, қысымның саты бойынша 

таралуы. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика1, Архитектура, Құрылыс материалдары. 
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Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы IІI. Ғимараттарды сынау және тексеру 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) автоматты, агрегатты, гайка ойғыш, қашауыш, металл кескіш, фрезерлеу, 

ажарлағыш ж.б. станоктардың  қолданылатын гидравликалық жүйелері және олардың типтерінің жұмыс істеу 

принциптерін В) іс-әрекеттері, құрамалары; гидроагрегаттарды пайдалана білу С) гидрожүйелер және 

гидрожетектерді жобалау есептерінің негіздерін бағалау; D) орындаушы берілген техникалық талаптары 

бойынша гидромотор немесе гидроцилиндрді, басқару аппаратын, энергия күзін табу; Е) басқарудың 

принципиалдық ықшамсызбасын қүру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік көтеру жабдықтары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Талаптар көлік көтеру жабдықтары мен тетіктерді, Көлік көтеру жабдықтары 

органдарды, құралдар мен ыдыстарды жобалауға, құруға, дайындауға, орнатуға, жөндеуге қолданылады. Кран-

манипуляторларды қоса алғанда, барлық түрдегі жүк көтергіш крандарға. Жер бетіндегі рельс жолдары арқылы 

басқару кабинасымен бірге қозғалатын жүк электрлік арбаларына. Арқанға асылған ілмекпен немесе электр 

магнитпен ғана жұмыс істеуге арналған кран-экскалаторларға. Электр тальдарына, жүкті және (немесе) 

адамдарды көтеруге арналған шығырлар. Ауысымдық жүк қармауыш органдарына (ілмектерге, грейферлерге, 
жүк көтеру электр магниттері мен өзге де органдарға),құрылыс объектілерінің сипаттамасына байланысты 

машиналардың технологиялық мұмкіндіктерін пайдалануды білу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылысты механикаландыруды және автоматтандыруды қамтамасыз ететін 

машина ретінде құрылыс машиналары қойылатын талаптар. Жүк көтергіш машинасының арқанды және 

шынжырлы тальдары мен полипласттарында тальдан арқанның (шынжырдың) өздігінен шығып кетуі, блок мен 

шүлдік арасында (жұлдызша мен шүлдік арасында) арқанның (шынжырдың) оралып қалуы болмайды. Қос 

полипластты қолданған кезде теңестірілген блокты немесе теңгергішті орнату міндетті. Қол жетегі бар жүк 

көтергіш машиналардың тарту күші дөңгелектерінде жұмысшылардың құлауын болдырмау үшін бағыттайтын 

шынжырлары болады. Тарту күші шынжыры оның төменгі бөлігі машинаны басқаратын жұмысшы отырған 

жерден шамамен 500 мм биіктікте болатындай етіп орналасады. Жүк көтергіш машиналардың металл 

құрылымдары мен металл бөлшектері тотығудан сақталады.Ашық ауада жұмыс істейтін қорапты және құбырлы 

металл құрылымы крандарында оған ылғалдың жиналуына қарсы шаралар қолданылады. Техникалық қызмет 

көрсетуді қажет ететін жүк көтергіш машиналардың тетіктеріне, сақтандыру құрылғыларына, электр жабдығына, 

металл құрылымдарының элементтеріне қауіпсіз қол жеткізу қамтамасыз етіледі. Осы мақсатта галереялар, 

алаңдар, сатылар қарастырылады. Блоктар мен аспаптарға қауіпсіз қызмет көрсету үшін алаңдар мен сатылар 

болмаған жағдайда жебеде оны түсіру мүмкіндігі қарастырылады. 

Пререквизиттері: Математика І, Физика, Құрылыс материалдары. 
Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы 3, Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс 

өндірісін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Құрылыс машиналарының дамуы тікелей технологиялық дамуға 

байланысты. В)  Машина құрылысы мен жабдықтарға жалпы білім беру, және сол білімді құрылыста қолдану. 

Олардың негізгі типі мен параметрлерін машинаның жұмыс істеу қабілетін және негізгі мен ауысымдағы  

жұмышыларға ең тиімді әрі жоғары сапада жұмыс жасауға мүмкіндік береді. С)  Құрылыс машиналарының 

жұмыс істеу режимдерін анықтау үшін, құрылыс машиналары параметрлерінәділ және дұрыс үйрету нақты 

процестерді тиімді механикаландыру, түрі мен   өнімділігін есептеу үшін, оларды ұтымды пайдалану 

ұйымдастырады; D) Кіріс жабдықтарды жоспарлы тексерулер және техникалық қызмет көрсету, қабылдау және 

әзiрлеудi ұйымдастыру, жабдықтар мен қосалқы бөлшектер үшін өтініш жасауға, техникалық құжаттаманы және 

операциялық нұсқаулар  мен жабдықтарды   дайындау; Е) эксперименттік сынау құрал-жабдықтар мен 

технологиялық қолдау әдістерін иелену. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз ғимараттарының геотехникасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай-газ ғимараттарының геотехникасы пәнінің мақсаты болашақ мамандарға 
топырақ механикасы негіздерін, мұнай-газ обьектілерінің ғимараттарының іргетасы құрылымын білу және 

жобалау технологиясын, ерекшеліктерін ғылыми әдістерін зерделеуі және осы әдістердің негіздерін өндірісте 

практикалық қолдану болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғимарат іргетасының, жайғасымдарының сызбалары, тік құрылымдарының 

қималары, өлшемдері,  түйіндер мен деталдарының сызбалары. Оның құрамында ғимарат іргетасының 

негіздерінің есептеулерін жобалау шешімдері және іргетас құрылымдарының көтеру қабілетін анықтау 

есептеулері, сұлбалары. 

Пререквизиттері:Математика І, Физика, Инженерлік механика I, Құрылыс материалдары, Архитектура I, 

Құрылыс конструкциялары 1,2. 

Постреквизиттері: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы, Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды 

ұйымдастыру, дипломдық жобалау,Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  Студенттерге негіздер топырағының ерекшеліктеріне байланысты қазіргі 

мұнай-газ обьектілерінің ғимараттардың іргетастарын жобалау, оларды тұрғызу, пайдалану технологиясы 

жұмыстарын ұйымдастыру, бақылау, басқару әдістерін іс жүзінде қолдану дағдыларын иеленуі; В) Топырақтың 

физикалық және механикалық қасиеттерін анықтау үшін, далалық және зертханалық әдістері студенттерді 

таныстыру; С) Мұнай газ ғимараттарын жобалаудағы іргетастартың қасиеттерін анықтап жобалай білу; D) 

Мұнайгаз ғимараттарын жобалау бойынша қойылатын талаптарме жұмыс істей білу; Е)  Түрлі инженерлік 

геологиялық және гидрогеологиялық жағдайларға инженерлік құрылыстардың негіздерін және жерасты 

құрылыстарын есептеу, жобалай білу. 

 

11.1. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылстағы экономика және менеджмент 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты нарыққа өту жағдайында "құрылыс" саласындағы 

практикалық қызметте қажетті білімге, шеберлікке, дағдыларға үйрету ; болашақ өндіріс басшыларына ұйымның 
стратегиялық мақсаттарын анықтай білуді, сонымен қатар ұйымдастырушылық, әлеуметтік, басқарушылық, 

психологиялық және басқа да міндеттерді тиімді шеше отырып , оларға қол жеткізуді үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Құрылыстағы экономика және менеджмент" пәні- инженерлік-техникалық 

мамандық студенттеріне арналған кәсіби пәндердің бірі. Пән құрылыс жағдайына қатысты нарықтық 

механизмдердің теориясы мен практикасы мәселелерін қамтиды. "Құрылыстағы экономика және менеджмент" 

пәнін оқу кезінде алынған білімдер келешекте дипломдық жобаны жазу кезінде қажет болады. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері, Құқық негіздері, Құрылыс материалдары, Құрылыс 

конструкциялары І, Архитектура I, Құрылыс өндірісінің технологиясы І. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы IІI. Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу 

технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жедел жоспарларын әзірлеу және бекіту тәртібі негіздерін білу; В) 

бухгалтерлік есеп және есеп беру, құрылыс алаңын тізімі Кіріс құжаттарын, бухгалтерлік есеп жұмысының 

бастапқы құжаттар тізбесі түрлерін білу; Учаскелік құжаттама ішін сақтау тәртiбi;С) нысаны мен ақылы жүйесін, 

материалдық ынталандырулар жүйесін білу; D) Жұмыс және қызметкерлердің орташа разряд анықтау үшін 

өнімділігі көрсеткіштерін есептеу бригадасының сандық және кәсіптік біліктілік, жұмыс уақытының балансын 

жасауға, бригада мен бөлімшелерінің қызметін талдауға қабілетті болуы. E) бизнес және басқару 

институционалдық базаны білу, кадрлық және жалақы қаражатты жоспарлау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісінің технологиясы-2 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тиімді құрылыс материалдары мен конструкцияларын, қазіргі заманғы техникалық 

құралдарды қолдануға, жұмысшылардың еңбегін ұтымды ұйымдастыруға негізделген жекелеген өндірістік-

құрылыс процестерін орындаудың теориялық негіздері, әдістері мен тәсілдері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыс өндірісінің ұйымдастыру-технологиялық құжаттамасы. Ғимараттарды 

тұрғызу технологиясын нұсқалық жобалау. Құрылыс алаңын инженерлік дайындау. Ғимараттардың жер асты 

бөлігін тұрғызу технологиясы. Монолитті ғимараттарды тұрғызу технологиясы. Құрылыс өндірісінің 

ұйымдастыру-технологиялық құжаттамасы. 

Пререквизиттері: Геодезия, Құрылыс материалдары, Құрылыс конструкциялары 1  

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІІ 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың жұмыс істеу принциптерін білу. В)Жұмыс өндірісінің жобасының құрамы мен құрылымын; үймеретті 

тұрғызу кезінде тасқынды әдіс негіздерін; С)үймеретті тұрғызу кезінде құрылыс-жинақтау жұмыстарын мерзімдік 

жобалауын; құрылыс бас жоспарын жобалау негізін; D) құрылыс алаңын материалды-техникалық қамтамасыз етуді 
ұйымдастыруын;  әртүрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызу әдістерін; Е) үймеретті тұрғызу 

кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуін білу  және игеру. 

 

11.2. Модуль - Автомобиль жолдарының құрылыс технологиясы «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль құрылысының экономикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге экономикалық және стратегиялық жоспарлауды, құрылыс 

объектілерін салуды ұйымдастыру және жүзеге асыру, көлік құрылысын ұйымдастыруға дейінгі инженерлік 

іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобаның экономикалық көрсеткіштерін есептей білу. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль құрылысының экономикасын жоспарлауды, жол құрылыс объектілерін 

салуды ұйымдастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері, Құқық негіздері, Құрылыс материалдары, Құрылыс 

конструкциялары І, Архитектура I, Құрылыс өндірісінің технологиясы І. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы IІI. Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу 

технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР-да көлік құрылысы түсінігі және саланың құрамы; - көлік құрылысында 

инвестициялық қызметтің негіздерін, саладағы күрделі қаржы салымдарының нормативтік жүйесін меңгеру;  В) 

көлік құрылысын жүзеге асыру кезінде басқару жүйесінің ерекшеліктерін, объектілердің құндық көрсеткіштерін 

анықтауда іртүрлі жолдарын және көлік құрылысындағы инвестициялардың тиімділігін, көлік құрылысындағы 

басқару концепцияларын, басқарудың негізгі принциптері мен функцияларын жүзеге асыруға жолдарын; С) 

инвестициялық жобаның техника-экономикалық негіздеудің негңзгң бөлімдері мен сатыларын және көлік 

құрылысын бизнес-жоспарлау; көлік құрылысы нарығы және көлік құрылысындағы келісім-шарт қатынастарын; 

D) көлік құрылысы кәсіпорындары қызметін лицензиялау; көлік құрылысы кәсіпорындарының қызметін 

монополияға қарсы реттеу; E) Қазақстан Республткасы көліктік-коммуникациялық және мұнай-газ кешендерінің 

дағдарысқа қарсы басқару; көлік құрылысы ұйымының қызметін диверсификациялаудың бағыттарын білуі 

қажет. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдарын автоматизациялау, механизациялау және технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.. 

Курсты оқытудың мақсаты: Автомобиль жолдарын жобалау барысында жұмыс қарқынын жеделдету үшін 

автоматизациялау, механизациялау процестерін дамыту және пайдалану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жол құрылысы бойынша автомобиль жолдарында жұмыс істеу барысында адами 

еңбек шығынын азайту үшін және заманауй қондырғылар мен аспаптарды пайдалана білу үшін 

автоматизациялау, механизациялау процесстерін игеру. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары  ІІ, Геотехника ІІ, Архитектура 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІІ, Автомобиль жолдарын техникалық пайдалану және 

жөндеу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автомобиль жолдарының технологиясын, жол құрылыс ұйымдарының 

жұмыс істеу принциптерін білу. В) Автоматизациялау кезінде  құрылғылар мен қондырғылардың әдіс негіздерін, 

жұмыс істеу принциптерін білу. С) Автомобиль жолдарын жобалауға және  оны механизациялау үшін қойылатын 

талаптарды,  нормативті құжаттармен жұмыс істей білуі; D) Жол құрылысын автоматизациялау және 

механизациялауды қамтамасыз етуді ұйымдастыруын; Е) Автомобиль жолдарының технологиясын 
автоматизациялауды, механизациялау кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуін білу  және 

игеру. 

 

11.3. Модуль - Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылыс технологиясы «Газ-

мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз құрылысының экономикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Cтуденттерге экономикалық және стратегиялық жоспарлауды, мұнайгаз құрылыс 

объектілерін салуды ұйымдастыру және жүзеге асыру, мұнайгаз құрылысын ұйымдастыруға дейінгі инженерлік 

іздестіру жұмыстарын жүргізу және жобаның экономикалық көрсеткіштерін есептей білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны : Мұнайгаз құрылысында экономикалық есептеудің әдістерін меңгеру; қиманың түрі 

мен түр ішіндегі мұнайгаз құрылысы объектілері бойынша экономикалық білімдерін жоспарлауды және 

экономикалық жобалауды қалыптастыру; сметалық жұмыстарды мұнайгаз объектілер мен мұнайгаз 

құрылысының инфрақұрылымын салу кезінде баға саясатын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Экономикалық теория негіздері, Құқық негіздері, Құрылыс материалдары, Құрылыс 
конструкциялары І, Архитектура I, Құрылыс өндірісінің технологиясы І. 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы IІI. Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу 

технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ҚР-да мұнайгаз құрылысы түсінігі және саланың құрамы; мұнайгаз 

құрылысында инвестициялық қызметтің негіздерін, саладағы күрделі қаржы салымдарының нормативтік 

жүйесін меңгеру; В) мұнайгаз құрылысын жүзеге асыру кезінде басқару жүйесінің ерекшеліктерін, объектілердің 

құндық көрсеткіштерін анықтауда іртүрлі жолдарын және көлік құрылысындағы инвестициялардың тиімділігін, 

көлік құрылысындағы басқару концепцияларын, басқарудың негізгі принциптері мен функцияларын жүзеге 

асыруға жолдарын; С) инвестициялық жобаның техника-экономикалық негіздеудің негңзгң бөлімдері мен 

сатыларын және мұнайгаз құрылысын бизнес-жоспарлау; мұнайгаз құрылысы нарығы және мұнайгаз 

құрылысындағы келісім-шарт қатынастары; D) мұнайгаз құрылысы кәсіпорындары қызметін лицензиялау; 

мұнайгаз құрылысы кәсіпорындарының қызметін монополияға қарсы реттеу; E) Қазақстан Республткасы 
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мұнайгаз құрылыс ғимараттарының және мұнай-газ кешендерінің дағдарысқа қарсы басқару; мұнайгаз 

құрылысы ұйымының қызметін диверсификациялаудың бағыттары.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз ғимараттарын тұрғызу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнайгаз ғимараттарын тұрғызу технологиясы болашақ мамандарға топырақ 

механикасы негіздерін, мұнай-газ обьектілерінің ғимараттарының іргетасы құрылымын, құрылымдарды жобалау 

технологиясын, ерекшеліктерін ғылыми әдістерін зерделеуі және осы әдістердің негіздерін өндірісте 

практикалық қолдану болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнайгаз ғимараттарының құрылысын ұйымдастыруды және жұмыс өндірісін 

жобалау. Жұмыс өндірісінің жобасы, оның түлері мен мазмұны. Мұнайгаз ғимараттарының арнайы жеке 

технологиялық жұмыс жасаудағы реттеуші ережелер. Ғимараттарды тұрғызу технологиясы бойынша типтік 

сұлбаларын құру. Жұмыс сапасын қамтамасыз ету. Техника-экономикалық көрсеткіштер. Жұмыс сапасын 

қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары  ІІ, Геотехника ІІ, Архитектура 

Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІІ, Ғимараттарды техникалық пайдалану және жөндеу 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) осы заманғы мұнай-газ обьектілеріндегі ғимараттардың іргетас 

топырағының табиғатын зерделеу, бағалау; іргетас топырағының құрылымдық көрсеткіштерін, физикалық 

механикалық қасиеттері анықтай білу; В) Мұнайгаз ғимараттарының негіздерінің құрылымдық өлшемдерін 

есептеу, тұрғызу технологиясын білу; жүктемеге төзімділігін, құрылымдардың беріктігін, орнықтылығын, 

бағалай білу. С) СНиП-ті пайдаланып, мұнайгаз ғимараттарының құрылымдарының түрін, сипаттамаларын 

анықтау; D) мұнайгаз ғимараттарының қабырға, аражабын және т.б. құрылымдардың жүктемелерін есептеп және 

жұмыс жасай білу. Е) Мұнайгаз ғимарттарының тұрғызу кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз 

етуін білу  және игеру. 

5В072900  - ҚҰРЫЛЫС  

(3 курс орта кәсіптік білім негізінде) 
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9.1. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық арнайы құрылыс технологиясы «Өнеркәсіптік және 

азаматтық құрылыс технологиясы», 20 кредит 

КП ТК BTBKZhT 3301 Бетон және темірбетон құрылымдарын жинақтау технологиясы 5 5     

КП ТК ZZTGT 3302 Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы 5 5     

КП ТК GZhT 3303 Ғимараттарды жаңғырту технологиясы 5 5     

КП ТК KOT (III) 3304 Құрылыс өндірісінің технологиясы-3 5 5     

9.2. Модуль - Автомобиль жолдарының арнайы құрылыс технологиясы «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы», 20 кредит 

КП ТК ZhKP 3301 Жолдарды қыста пайдалану 5 5     

КП ТК 
KGZhGUK 

3302 

Күрделі геологиялық жағдайларда ғимараттар мен үймереттер 

құрылысы 
5 5     

КП ТК KZhKZh 3303 Құрылыстағы жаңғырту және күрделі жөндеу 5 5     

КП ТК KT 3304 Көпірлер және тоннельдер 5 5     

9.3. Модуль - Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының арнайы құрылыс 

технологиясы «Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 20 кредит 

ПД КВ MGGBT 3301 Мұнай- газ ғимараттарын бетондау технологиясы 5 5     

ПД КВ MOSTGT 3302 
Мұнайгаз өндірісіндегі сейсмикалық тұрақты ғимараттарды 

тұрғызу технологиясы 
5 5     

ПД КВ GUZhT 3303 Ғимараттар мен үймереттерді жаңғырту технологиясы 5 5     

ПД КВ BGMGT 3304 
Бункерлер, газгольдерлер және мұнайгаз ғимараттарының 

технологиясы 
5 5     

10.1. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысты ұйымдастыру «Өнеркәсіптік және азаматтық 

құрылыс технологиясы», 28 кредит 

БП ТК BZhT 3205 Бетон жұмыстарының технологиясы    5 5     

БП ТК GSB 3206 Ғимараттарды сынау және тексеру 5 6     

КП ТК KOZhBU 3307 Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру   5 5     
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БП   Өндірістік тәжірибе 6 10 

БП   Дипломалды тәжірибе 6 2 

10.2. Модуль - Автомобиль жолдарының құрылысын ұйымдастыру «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы», 28 кредит 

БП ТК KMBZhT 3205 Қыс мезгіліндегі бетон жұмыстарының технологиясы 5 5     

БП ТК AZhST 3206 Автомобиль жолдарын сынау және тексеру 5 6     

КП ТК KOBU 3307 Құрылыс өндірісін басқаруды ұйымдастыру  5 5     

БП   Өндірістік тәжірибе 6 10 

БП   Дипломалды тәжірибе 6 2 

10.3. Модуль - Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысын ұйымдастыру 

«Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы», 28 кредит 

БП ТК 
KZhABZhT 

3205 

Қыздыру және жылыту әдістерімен бетон жұмыстарының 

технологиясы 
5 5     

БП ТК MGZT 3206 Мұнайгаз ғимараттарын зерттеу және тексеру 5 6     

КП ТК KOZhU 3307 Құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру  5 5     

БП   Өндірістік тәжірибе 6 10 

БП   Дипломалды тәжірибе 6 2 

 

 

 

 

 

9.1. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық арнайы құрылыс технологиясы «Өнеркәсіптік және 

азаматтық құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бетон және темірбетон құрылымдарын жинақтау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу кезінде болашақ құрылысшы-бакалаврдың 

кәсіби білімі мен қажетті практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: құрылыстарды тұрғызу кезіндегі Күнтізбелік жоспарлау; Құрылыс-бас жоспарды 
жобалау ерекшеліктері; жер асты құрылыстарын салу әдістері; діңгекті сөндірілген құрылыстарды салу әдістері; 

жер үсті резервуарлары мен газгольдерлерді салу әдістері; жұмыс өндірісі жобасының (ЖАЖ) мазмұны мен 

құрылымы; ҚМЖ; арнайы мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде жұмыстарды өндіру және 

қабылдау ережелері. Объектілік және мамандандырылған ағындарды жобалау; құрылыстарды тұрғызу әдістерін 

нұсқалық жобалауды жүзеге асыру; құрылыстарға, сондай-ақ олардың жекелеген бөліктеріне ТНЖ әзірлеу; 

құрылыс-конструктивтік сипаттамасы бойынша әр түрлі құрылыстарды тұрғызу технологиясын әзірлеу; әр түрлі 

құрылыстарды салу бойынша жұмыс құрамын анықтау. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әр түрлі мақсаттағы объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс-монтаж 

жұмыстарын жүргізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру тәсілдері туралы мәліметтер.жеке объектілер мен 

олардың кешендерінің құрылысын ұйымдастыру принциптерін, ұйымдастыру құрылымдары мен құрылыс-

монтаж ұйымдарының өндірістік қызметін зерттеу; в) пәннің іргелі және қолданбалы аспектілерінің ұғымдық 

аппаратын ашу; с) ғимараттар мен құрылыстарды салуды ұйымдастырудың тұжырымдамалық моделін әзірлеу, 

пәндік облысты талдау біліктерін қалыптастыру; D) құрылыс саласындағы басқару негіздерімен таныстыру.; Е) 

бастапқы өндірістік бөлімшелердің жедел жұмыс жоспарларын әзірлеу, өндірістік бөлімшелер қызметінің 

шығындары мен нәтижелеріне талдау жүргізу, техникалық құжаттаманы, сондай-ақ бекітілген нысандар 
бойынша белгіленген есептілікті жасау қабілеті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Топырақтардың динамикасы, оның сейсмикалық күштерге әсерi, категориясы 

түрлерi. Сейсмикалық микроаудандар. Есептi сейсмикалық күштi анықтау. "А" және "Б" әдiсi. Сеймикалық 

коэффициенттердiң физикалық мәнi-коэффициентi. Есептi сейсмикалық жүктеме күштi анықтау. Жерсiлкiнiсiне 

төзiмдi құрылыс принциптерi. Көлемдiк-жоба шешiм  конструктивтi схемалар. Сейсмикалық кѕштердi кемiту 

тәсiлдерi, кеңiстiктi жұмыс iстеудiң конструкцияға әсерi. Пластикалық деформация. Антисейсмикалық 

белбеулер, жiптер олардың инженерлiк шешiмдерi.  Iргетастар мен негiздер. Iргетастарды жобалаудың негiзгi 

жолдары.  Материалдарға қойылатын талаптар. Қолдану салалары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сейсмикалық  аудандардағы  құрылыстың  қымбаттылығы.  Сейсмология  мен  

сейсмикалық құрылыстардағы  ғылыми  ізденістер.  Жер  сілкіну  себебептері туралы.  Жер  қыртысының  
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құрылысы.  Тектоникалық жерсілкіну. Инженерлік сейсмология. Жер сілкіну механизмі. Жер сілкіну 

классификациясы және географиясы. Жер шарының  жер  сілкіну  белдеулері.  Тынық  мухит  сейсмикалық  

белдеуі,  жерорта  теңізі  сейсмикалық  белдеуі  және трансазиаттық    сейсмикалық  белдеу.  Сейсмикалық  

районндау  және  аумақтарды  және  құрылыс  алаңдарын микрорайондау. Сейсмикалық аудандар картасы. 

Құрылыс алаңының сейсмикалық көрсеткіші. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары, Архитектура 1, Құрылыс конструкциялары1,2. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың кешендері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу түрлі нысандар принциптерін құрылысына 

жұмыс орындарын ұйымдастыру жолдары туралы ақпарат; В) іргелі ұғымдық аппараты анықтау және пәннің 

қолданбалы аспектілері; С) домен талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылысын ұйымдастыру жөніндегі тұжырымдамалық моделін әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару 

негіздерін білу; Е) өндірістік бірлік құнын талдау және өнімділігін жүргізу, бастапқы өндірістік бірлік жұмысы 

үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, техникалық құжаттаманы дайындау, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілік. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы әдістер және тәсілдермен ғимараттар мен имараттарды жаңғырту 

технологияларын теориялық негізде игеру теориялық негізге және ғимаратты жаңғырту бойынша жұмыстарды 

орындауды тәжірибе жүзінде іске асыруды үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жаңғыртудың әлеуметтік, қала кұрылысы 

және сәулеттік мәселелерді шешудегі рөлі. Ғимараттың қызмет ету мерзімі және оның нақты тозуы. Жаңғырту 

кезінде жұмыс өндірісінің ерекшеліктері. Жаңғырту құрылысын ұйымдастыру жобасының құрамы. Жаңғырту 

кұрылысын ұйымдастыру жобасын жасау үшін бастапқы материалдар. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жаңғыртуды 

орындауға жоба жасау. Жаңғырту бойынша жұмыстардың мерзімдік жоспары. Жаңғырту жағдайында 

кұрылыстық бас жоспар. Дайындық кезеңіндегі жұмыстың құрамы және шаралары. Жаңгырту кезінде 

қамтамасыздандыратын-қосымша және қызмет көрсету ұймереттерін қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І, Құрылыс 

материалдары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  Өзгерту кеңістігінің қағидаттары туралы теориялық білімдерін меңгеру - 

ғимараттарды жоспарлау шешімдері,  мекендерден, құрылымдар, ғимараттар энергия тиімділігін қолдауды 
күшейту әдістері. С) Құрылымдарды, материалды графикалық тұсаукесер бар күшейту құрылысын және реттеу 

дизайнын мойынтіректерді есептеу дағдылары D) Кеңістік өзгеруіне қатысты ғимараттың құрылымдық жобалау 

өзгерту туралы шешім қабылдай білуі - жоспарлау шешімдері. E) бизнес және басқару институционалдық базаны 

білу, кадрлық және жалақы қаражатты жоспарлау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісінің технологиясы 3 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің білім алуы, олардың әдіс-тәсіл және білімдерін ұштауға, 

инженерлік творчество тәсілдеріне негізделген қарқынды дамудағы құрылыс технологияларын, арнайы 

дайындалған ақпараттар мен есептеу техникаларын игерге көмектесу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу нәтижесінде студент - әлемдік деңгейдегі неғұрлым жаңа, тиімді 

конструкторлық-технологиялық шешімдерді іздеу мәселелерінің шешімдері мен қойылымдарының тәсілдеріне 

үйрену. Мұндай мәселелер жаңа машиналарды, приборларды, құрылыс жабдықтары мен технологияларды 

жетілдіру, жоспарлы реконструкциялау және модернизациялау жұмыстарын орындау барысында қажет болады. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І,ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)жұмыс өндірісінің жобасының құрамы мен құрылымын; үймеретті тұрғызу 

кезінде тасқынды әдіс негіздерін; үймеретті түрғызу кезінде құрылыс-жинақтау жұмыстарын мерзімдік 

жобалауын; В)құрылыс бас жоспарын жобалау негізін; құрылыс алаңын материалды-техникалық қамтамасыз 

етуді ұйымдастыруын; әр түрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызуәдістерін; С)үймеретті 

түрғызу кезінде орындалатын жұмыстардың сапасын қамтамасыз етуін; ұйымдастыру-технологиялық 

құжаттарды; объектілік және мамандандырылған тасқындарды жобалауды; үймеретті тұрғызудың әдістерін 

вариантты салыстыруды; D) түрлі міндет атқаратын үймеретті тұрғызу технологиясын;  әр түрлі міндет 

атқаратын үймеретке немесе оның бөліктеріне жұмыс өндірісі жобасын жасауға;  үймеретті тұрғызу бойынша 

жұмыс құрамын анықтауға; үймеретті тұрғызуға еңбек сыйымдылығын және ұзақтылығын анықтауға; 

орындалатын құжаттарды толтыруға; Е) объектілік және мамандандырылған тасқындарды жобалауды, үймеретті 

тұрғызу бойынша жұмыс құрамын анықтауға, үймеретті тұрғызуға еңбек сыйымдылығын және ұзақтылығын 

анықтауға, орындалатын құжаттарды толтыруға практикалық машықтарды иемденуі қажет. 
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9.2. Модуль - Автомобиль жолдарының арнайы құрылыс технологиясы «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жолдарды қыста пайдалану 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: агроөнеркәсіп кешенін құру кезінде болашақ құрылысшы-бакалаврдың кәсіби 

білімі мен қажетті практикалық дағдыларын қалыптастыру. Жобалау бойынша әртүрлі әдістерді зерттеу және 

осы бағыт бойынша қорытынды жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Агроөнеркәсіптік кешенді жобалау және тұрғызу әдістері туралы пән. 

Құрылымдарды күшейту бойынша ұсыныстар жобаланған. 

Пререквизиттері: Геодезия 1, Құрылыс материалдары 1, Құрылыс конструкциялары1  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) діңгекті-мұнаралы құрылыстарды салу әдістері; жер үсті резервуарлары мен 

газгольдерлерді салу әдістері; Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу жобасының мазмұны мен құрылымы; В) 

арнайы мақсаттағы басылымдарды салу кезінде жұмыстарды өндіру және қабылдау ережесі; және 
мамандандырылған ағындарды жобалау; қарусыздану әдістерін нұсқалық жобалауды жүзеге асыру; 

С)құрылыстарға, сондай-ақ олардың жекелеген бөліктеріне жұмыс өндірісінің жобаларын әзірлеу, құрылыс-

конструкциялық сипаттамалары бойынша әртүрлі құрылыстарды салу технологияларын әзірлеу; D) түрлі 

құрылыстарды салу жөніндегі жұмыстардың құрамын анықтау; арнайы мақсаттағы ғимараттар мен 

құрылыстарға жұмыс өндірісінің жобасын әзірлеу; Е)ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі 

жұмыстардың құрамын анықтау; Е) ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі жұмыстардың; ғимараттарды 

салудың еңбек сыйымдылығы мен ұзақтығын анықтау;атқарушылық құжаттаманы ресімдеу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Күрделі геологиялық жағдайларда ғимараттар мен үймереттер құрылысы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи зерттеулер жүргізу кезінде пайдалану ортасын зерттеу және қауіпсіздік 

техникасы. Ғимараттар жұмысының нақты шарттары. Шөгінділер мен зақымдануларды анықтау және тіркеу. 

Куәландыру. Құжаттамамен танысу, құрылысты қарау және өлшемдер мен қималарды бақылау тексеру. Құрылыс 

конструкцияларының жұмысын модельдеу әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл энергияны тиімді (ұтымды) пайдалану немесе "отынның бесінші түрі" - 

ғимараттарда немесе өндірістегі технологиялық процестерде энергияны тұтынудың белгіленген деңгейін 
қамтамасыз ету үшін аз мөлшерде энергия пайдалану. Бұл білім саласы инженерия, Экономика, Юриспруденция 

және әлеуметтану тоғысында орналасқан. Халық үшін — коммуналдық шығындардың айтарлықтай қысқаруы, 

ел үшін — ресурстарды үнемдеу, өнеркәсіп өнімділігін және бәсекеге қабілеттілікті арттыру, экология үшін — 

атмосфераға шығарынды газдарды шектеу, энергетикалық компаниялар үшін — отын шығындарын және 

құрылысқа негізсіз трасты төмендету. Энергияны үнемдеуге (үнемдеу, энергияны сақтау) қарағанда, ең бастысы 

энергия тұтынуды азайтуға бағытталған энергия тиімділігі (энергия тұтынудың пайдалылығы) — энергияны 

пайдалы (тиімді) жұмсау. 

Пререквизиттері: Математика І, Құрылыс конструкциялары 1, Сәулет I.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми зерттеудің әдістемесі мен технологиясын зерттеу, ғылыми 

есептерді дайындау және ғылыми мақалалар мен жұмыстарды жазу. В) ғылыми таным және шығармашылық 

методологиясы. Эксперименталды деректерді өңдеу әдістері. С) математикалық модельдеу. Ғылыми еңбек 

техникасы мен техникасы, ғылыми еңбек технологиясы, ғылыми есептер дайындау және жұмыстарды жазу. D) 

ғылыми зерттеулерді жүргізу тәртібі. E) Қазақстанда да, шетелде де құрылыс объектілерін зерттеу және сынау 

жүргізудің негізгі принциптері, Құрылыс конструкцияларын зерттеу және сынау мәселелері, теория мен 

практиканы одан әрі дамытуға бағытталған зерттеулер мен әзірлемелер, прогрессивті және экономикалық 

орынды шешімдер жасау. Осы пәннің материалдарын табысты игеру үшін физика, Жоғары математика 
бөлімдерін қайталау қажет.Кафедрада оқитын курс бөлімдері жиі кездесетін және жай ғана біздің түлектеріміздің 

күнделікті инженерлік іс-әрекетінде есептік-конструкторлық бағытпен қажетті күрделі арнайы зерттеу және 

сынақ сұрақтарын қамтиды. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыстағы жаңғырту және күрделі жөндеу 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғимараттар мен құрылыстардың Толық құрылымы. Құрылымдық типтері, 

салмақтық жинақтар. Статикалық жүктемені анықтау. Оларды есептеу әдістері, айырмашылықтары, 

артықшылықтары, кемшіліктері. Желі, есептеу, олардың артықшылықтары мен ерекшеліктері. Құрылыс 

конструкцияларының жіктелуі. Жасанды толтырғыш негізіндегі құрылыс материалдары мен конструкциялары. 

Жасанды ғимараттар дизайнының ерекшеліктері. Жасанды ғимараттарды жобалау кезінде пайдаланылатын 
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құрылыс конструкциялары. Жасанды құрылыстарды жобалау кезінде қолданылатын машиналар мен 

механизмдер. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл тәсіл әрбір студент үшін жетістік сезімін ынталандырады, бұл оны оқу орнының 

өзі жасайды , онда студент өз білімін басқаруы және оларды басқаруы тиіс, яғни студент өз білімі үшін 

жауапкершілікке, ал болашақта - өзінің кәсіби өсуі мен мансабына бейімделеді. жауапкершілік. Демек, 

тұтынушы ретінде студент еңбек нарығында өз білімін жақсарта алатын білімге риза. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары I, Металл конструкциялары.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жасанды ғимараттардың құрылымдарын игеру, жасанды ғимараттарды 

жобалау үшін қажетті құрылыс құрылымдарын игеру, аралық және жапсырма жабындарға жүктеме жинау, 

теориялық білімді практикада қолдана білу; В) құрылыс сызбаларын құру және зерттеу үшін конструкторлық 

құжаттаманы дайындау және құрылыстың негізгі сызбаларын игеру қажет. В) технологиялық процестерді 

пайдалану кезінде құрылыс конструкцияларын, машиналар мен жабдықтарды әзірлеу. Г) құрылыс нормалары 

мен ережелерін игеру, ғимараттарды жобалау үшін қажетті барлық нормативтік құжаттармен жұмыс істеу; д) 

бағаларды білу, Технологиялық процесті басқару, құрастырмалардың, жүйелер мен жабдықтардың инженерлік-

құрылыс жобаларын, кәсіпорын шығаратын өнім үлгілерін монтаждау, тестілеу және пайдалануға беру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көпірлер және тоннельдер 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: металл және темір- бетон конструкциялары, статикалық және динамикалық 

жүктеме кезінде олардың жұмысын зерттеу, сондай-ақ металл және темір- бетон, аралас конструкциялардың 

әртүрлі типтерінен Көпірлер мен тоннельдердің конструкцияларын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металл мен темір бетонның сипаттамасы мен түрлері (берік және металл емес, 

роликті, беріктігі жоғары және алмалы-салмалы болаттар, құрылыс конструкцияларына арналған болат 

конструкциялар); шекаралық жағдайлар жағдайында металл және темір-бетон конструкцияларға жүктемені 

жинау және есептеу әдістерінің негізгі принциптері (металл конструкциялардың қосылыстарын есептеу), сондай-

ақ автомобиль және темір жол көпірлерін жобалау үшін. Көпірлер мен туннельдерді жобалау және салу, олардың 

керілу түрі мен деформация шарттарын анықтау, Көпірлер мен тоннельдерді салу, техникалық жобалау үшін 

техникалық жүзеге асырудың оңтайлы нұсқасын таңдауды оңтайландыру; 

Пререквизиттері: Инженерлік графика 1, Құрылыс материалдары, Құрылыс конструкциялары 1 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Көпірлер мен туннельдерді жобалаумен және салумен байланысты құрылыс 

конструкциялары мен материалдарын толық игеру; В) әртүрлі статикалық және динамикалық жүктемелер - 
көлденең иілу, эксцентрикалық қысу, орталық және эксцентриктік кернеу, айналдыру кезінде оқушыларда 

металл және темір бетон конструкцияларының кедергі теориясының негіздерін әзірлеуді қамтамасыз ету; В) 

металды, темір бетонды табиғи сынауға кедергі теориясының негізгі ережелерін көрсету.; студенттерге әртүрлі 

стресске төзімді элементтердегі және әртүрлі кернеулі-деформацияланған жағдайдағы темір жол құрылысы 

теориясының негіздерін түсіндіру, студенттерді жаппай және Өнеркәсіптік ғимараттар мен азаматтық 

ғимараттарды жобалау және жобалау дағдыларына үйрету; D) көпірлерді жобалауда машиналар мен 

жабдықтарды пайдалану, ұйымдастыру, құрылыстың барлық процесін меңгеру. E) студенттік Көпірлер мен 

туннельдерді есептеу мен жобалауда практикалық дағдыларды меңгеру. 

 

9.3. Модуль - Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының арнайы құрылыс технологиясы 

«Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнай- газ ғимараттарын бетондау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Мұнай-газ құрылғыларын бетондау технологиясы" пәнін оқытудың мақсаты 

білім алушыларда жалпы кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады, атап айтқанда, студенттердің 
орындаушылар ұжымының құрамына, резервуарлық парктерді, терминалдарды және газ сақтау қоймаларын және 

олардың технологиялық жабдықтарын салу және жөндеу кезінде сынақ жүргізуге, сондай-ақ жердегі көлік-

технологиялық машиналарды өндіру және пайдалану кезінде негізгі өлшеу құралдарын салыстырып тексеруді 

жүзеге асыру дағдыларын меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер үсті көлік-технологиялық машиналарын және олардың технологиялық 

жабдықтарын өндіру, жаңғырту, пайдалану және техникалық қызмет көрсету үшін технологиялық құжаттаманы 

әзірлеу 

Пререквизиттері: Сәулет 1, Құрылыс конструкциялары 1  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді меңгеру нәтижесінде студент мұнай-газ кешенінің машиналарын 

пайдалану саласындағы ғылым мен техниканың негізгі ғылыми бағыттарын, зерттеулерді бағалау критерийлерін 

таңдау және құру әдістерін білуі тиіс; В) пәнді меңгеру нәтижесінде студент мұнай-газ кешенінің машиналарын 
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диагностикалау және техникалық пайдалану саласындағы ғылыми-техникалық мәселенің жағдайын талдай білуі 

тиіс және осының негізінде зерттеудің мақсатын, оны жүзеге асыру әдістері мен құралдарын анықтау керек.; С) 

пәнді меңгеру нәтижесінде студент қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды, ақпаратты алудың, 

сақтаудың және өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын, компьютерлік техника мен 

бағдарламалық құралдардың даму деңгейі мен бағытын, ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын негізгі талаптарды, 

соның ішінде коммерциялық құпияны қорғауды білуі тиіс; d) пәнді меңгеру нәтижесінде студент мұнай-газ 

кешені машиналарының техникалық жай-күйі мен жөндеуін бақылау бойынша пайдалану құжаттамасының 

түрлері мен мазмұнын, оларды әзірлеу, толтыру және; Е) пәнді меңгеру нәтижесінде студент мұнай-газ кешенінің 

машиналарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау бойынша нұсқаулықтар мен 

ұсынымдарды жасау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін машиналарды тоқтаудың айлық жоспар-

кестелерін жасау дағдылары болуы тиіс. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз өндірісіндегі сейсмикалық тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи зерттеулер жүргізу кезінде пайдалану ортасын зерттеу және қауіпсіздік 

техникасы. Ғимараттар жұмысының нақты шарттары. Шөгінділер мен зақымдануларды анықтау және тіркеу. 
Куәландыру. Құжаттамамен танысу, құрылысты қарау және өлшемдер мен қималарды бақылау тексеру. Құрылыс 

конструкцияларының жұмысын модельдеу әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән құрылымдарды тексеру және сынау (диагностика) технологиясы бойынша 

теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды, оның ішінде диагностика көлемін, жұмыстарды орындау 

реттілігін анықтауды, мақсатқа байланысты құрылымдарды тексеру кезіндегі технологиялық операцияларды, 

нақты есептік сызбаларды жасауды, құрылымдарды өлшеуді, конструкциялардың және олардың 

материалдарының, нормативтен тыс деформацияны тудыратын, көтергіш қабілетін төмендететін факторларды 

есепке алуды көрсетеді. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары 1, Сәулет I, Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жер сілкінісінің орны мен уақытын болжау. әртүрлі мақсаттағы 

объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу тәсілдері туралы мәліметтер, жекелеген 

объектілер мен олардың кешендерінің құрылысын ұйымдастыру принциптерін, құрылыс-монтаж ұйымдарының 

ұйымдық құрылымы мен өндірістік қызметін зерделеу; В) динамикалық теорияларды құру және дамыту 

статикалық теориясы, кезеңдері. С) пән саласын талдау, сейсмикалық төзімді ғимараттарды салуды 

ұйымдастырудың тұжырымдамалық моделін әзірлеу білігін қалыптастыру; D) энергияның шашырауын есепке 

ала отырып және есепке алмай, бір еркіндік дәрежесі бар жүйелердің сейсмикалық тербелістерінің 
дифференциалдық теңдеулері. Бірнеше еркіндік дәрежесі бар жүйелердің сейсмикалық тербелістерінің 

дифференциалдық теңдеулері. Е)жер сілкіністерінің пайда болу себептері мен жағдайларын, жер сілкінісінен 

болатын залалды азайту жолдарын әзірлеу қабілеті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғимараттар мен үймереттерді жаңғырту технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құрама, монолитті және құрама-монолитті, темір бетонды, сондай-ақ металл 

құрылымдардан, әртүрлі конструктивтік жүйелерден ғимараттар мен имараттарды тұрғызу технологиясын оқу 

болып табылады . 

Пәннің қысқаша мазмұны: технологияның негізгі ережелері; монолитті темір бетонды, жер үстіндегі 

инженерлік құрылыстарды қолдана отырып, жер және жер асты құрылыстарын, ғимараттарды құрама 

құрылымдардан, ғимараттардан тұрғызу технологиясы; ерекше жағдайларда ғимараттар мен құрылыстарды 

тұрғызу технологиясы. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары, Құрылыс конструкциялары I, Сәулет І, Құрылыс өндірісінің 

технологиясы І.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғимараттар мен имараттарды тұрғызудың қазіргі заманғы технологияларын; 

құрылыс-монтаж жұмыстарының жекелеген түрлері мен кешендерін (ҚМЖ) орындаудың негізгі әдістерін; 

технологиялық байланыстыру (ҚМЖ) әдістерін; ғимаратты тұрғызудың әр түрлі сатыларында технологиялық 

процестің негізгі параметрлерін жобалау әдістемесін; В)ғимараттар мен имараттарды тұрғызу өндірісі 

жобаларының мазмұны мен құрылымын; с) инженерлік имараттардың қазіргі жай-күйі мен даму 

перспективаларын, олардың конструкциясы мен пайдалану тәсілдерін; жалпы және мамандандырылған 

технологиялық процестерді жобалауды;; құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау кестесін әзірлеу; ғимараттар 

мен құрылыстарды салудың әртүрлі сатыларында құрылыстың бас жоспарын әзірлеу; құрылыс жұмыстарының 

құрылымын қалыптастыру; ғимараттар мен құрылыстарды салу технологиясын нұсқалық жобалауды жүзеге 

асыру; құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу жобаларын әзірлеу; D) ғимараттар мен құрылыстарды салудың 

әртүрлі технологияларының параметрлерін әзірлеу. Е) бастапқы өндірістік бөлімшелердің жедел жұмыс 
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жоспарларын әзірлеу, өндірістік бөлімшелер қызметінің шығындары мен нәтижелеріне талдау жүргізу, 

техникалық құжаттаманы, сондай-ақ бекітілген нысандар бойынша белгіленген есептілікті жасау қабілеті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бункерлер, газгольдерлер және мұнайгаз ғимараттарының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән құрылымдарды тексеру және сынау (диагностика) технологиясы бойынша 

теориялық негіздер мен практикалық дағдыларды, оның ішінде диагностика көлемін, жұмыстарды орындау 

реттілігін анықтауды, мақсатқа байланысты құрылымдарды тексеру кезіндегі технологиялық операцияларды, 

нақты есептік сызбаларды жасауды, құрылымдарды өлшеуді, конструкциялардың және олардың 

материалдарының, нормативтен тыс деформацияны тудыратын, көтергіш қабілетін төмендететін факторларды 

есепке алуды көрсетеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жер сілкінісінің жалпы сипаттамасы және оның салдары, жер сілкінісінің даму 

тарихы, себептері мен жағдайлары, жер сілкінісінен болатын залалды азайту жолдары.; баллдағы жер сілкінісінің 

қарқындылығы, жер сілкінісінің шкаласы, қашықтықтың, ошақтың тереңдігінің әсері және жер сілкінісінің 

қарқындылығына геологиялық жағдайлардың әсері. ауа температурасы теріс болған кезде бетондау; жер 

сілкінісінің орны мен уақытын болжау, жер сілкінісінің салдарлары, жер үсті және жер асты 
конструкцияларының өзіне тән зақымдануы, әртүрлі конструктивті шешімдердің ғимараттардың зақымдану 

ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары, Құрылыс конструкциялары I, Сәулет І, Құрылыс өндірісінің 

технологиясы І.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жер сілкінісінің орны мен уақытын болжау. әртүрлі мақсаттағы 

объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу тәсілдері туралы мәліметтер, жекелеген 

объектілер мен олардың кешендерінің құрылысын ұйымдастыру принциптерін, құрылыс-монтаж ұйымдарының 

ұйымдық құрылымы мен өндірістік қызметін зерделеу; В) динамикалық теорияларды құру және дамыту 

статикалық теориясы, кезеңдері. С) пән саласын талдау, сейсмикалық төзімді ғимараттарды салуды 

ұйымдастырудың тұжырымдамалық моделін әзірлеу білігін қалыптастыру; D) энергияның шашырауын есепке 

ала отырып және есепке алмай, бір еркіндік дәрежесі бар жүйелердің сейсмикалық тербелістерінің 

дифференциалдық теңдеулері. Бірнеше еркіндік дәрежесі бар жүйелердің сейсмикалық тербелістерінің 

дифференциалдық теңдеулері. Е)жер сілкіністерінің пайда болу себептері мен жағдайларын, жер сілкінісінен 

болатын залалды азайту жолдарын әзірлеу қабілеті. 

 

10.1. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысты ұйымдастыру «Өнеркәсіптік және азаматтық 
құрылыс технологиясы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бетон жұмыстарының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіптік модульді меңгеру барысында білім алушы кәсіби қызметтің көрсетілген 

түрін және тиісті кәсіби құзыреттілікті меңгеру мақсатында 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қажеттілігіне қарай бетон қоспасын дайындау: объект маңындағы циклдік және 

үздіксіз жұмыс істейтін бетон араластырғыш қондырғыларда және бетон зауыттарында. Бетон қоспасын 

дайындаудың негізгі операциялары. Бетон құрамын іріктеу реті, құрамдастарды мөлшерлеу. Цемент қоймалары 

және оларды толтырғыштар. 

Пререквизиттері: Сәулет 1, құрылыс конструкциялары 1,2. Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бетон жұмыстарына арналған құралдарды, айлабұйымдар мен мүкәммалды, 

машиналар мен механизмдерді таңдауға, бетондауға түрлі оверхностарды дайындауға, дайын элементтерден 

қалыптардың әр түрлі түрлерін дайындауға, жөндеуге және жинауға; В) түрлі бетон және темір-бетон 

конструкцияларының қалыптарын орнатуға және бөлшектеуге, қалыптау жұмыстарын орындау ақауларын 
бақылауға және жоюға; с) бетон қоспасын берілген құрам бойынша қолмен және механикаландырылған тәсілмен 

дайындауға; с) бетон қоспасын; D) Бетон жұмыстары өндірісінің жұмыс сызбалары мен сызбаларын оқу, жұмыс 

қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып жұмыс орнын ұйымдастыру, бетон қоспасын төсеу орнына әр түрлі 

тәсілдермен тасымалдау; Е) жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау; бетон қоспаларына арналған бастапқы 

материалдардың сапасын бақылау, блоктар мен құрылыс учаскелерінің бетондауға дайындығын тексеру 

(негіздерді, қалыптарды, ормандар мен төсеніштерді, арматуралар мен қалау бөлшектерін дайындау). 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғимараттарды сынау және тексеру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді    экспериментті    жобалаудың  оптимальдық  принциптерімен  

таныстыру  және    оларды  конструкциялардың жұмыс  істеуімен  есептік схемаларының  арасындағы  сәйкестігін 



197 

 

дұрыс  тағайындауын үйрету; студенттерді  ғимараттарды  тексеру және сынау  негіздерімен  танысытырып,  

эксплуатациядағы  ғимараттардың  және олардың  конструкцияларын жұмыс істеуінен баға  беруін үйрету; 

студенттерді қазіргі таңдағы  өлшеу  және тексеру  приборларымен  пайдалана білуін және осы  приборларды  

дұрыс  орналастыруын  үйрету. Студенттерге  конструкцияларды    сынау    схемаларын  дұрыс    қабылдауды,    

сынау    барысында    алынған  мәндерді    және  сынау  жүктемесінің мәндерін  тағайындауды, есептеу техникасын  

пайдаланып анықтауды  үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыстағы метрологиялык жұмыс бөлімінің кызметі. Өлшеу кұралдарын 

тексеру. Мемлекеттік стандарттын сынақ өткізу системасы. Сапа тексеру және мемлекеттік кабылдау. Сынау 

кезіндегі әсер ететін күшсалмактарды қоздыратын әдістер мен құралдар. Деформацияларды және орын 

ауыстыруларды анықтауға арналған тәсілдер және аспаптар. Динамикалық процестерді зерттеп анықтауға 

арналған әдістер және құралдар. Виброметр және акселометр негізінің теориясы. Виброөлшегіш аспаптарын 

градуиовкалау принциптері. Динамикалык процестерді зерттеуге арналған аспаптары. Экспериментальдык 

зерттеудің метрологиялық камтамасыз етуі. Өлшеу ауыткулары. Кездейсоқ және системалык ауытку, сезімділік 

және өлшеу диапозоны. Ұксастық теориясы және өлшемдердің негізгі түсініктемесі. Құрылыс конструкцияларын 

киратпай сынау әдістері. Механикалық, аккустикалық, ультрадыбыстық, резонанстық, физикалық және қиратпай 

тексерудің комплекстік әдістері.  

Пререквизиттері:Математика І, Химия І, Архитектура I 
Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) B) Студенттерді экспериментті жобалаудың оптималдық принциптерімен 

таныстыру және оларды конструкциялардың жұмыс істеуімен есептік схемаларының арасындағы сәйкестігін 

дұрыс тағайындауын үйрету; C) студенттерді ғимараттарды тексеру және сынау негіздерімен танысытырып, 

эксплуатациядағы ғимараттардың және олардың  конструкцияларын жұмыс істеуінен баға беруін үйрету; D) 

студенттерді қазіргі таңдағы өлшеу және тексеру приборларымен пайдалана білуін және осы приборларды дұрыс 

орналастыруын үйрету. E)Студенттерге конструкцияларды сынау схемаларын дұрыс қабылдауды, сынау 

барысында алынған мәндерді және сынау жүктемесінің мәндерін тағайындауды, есептеу техникасын пайдаланып 

анықтауды үйрету. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың құрылыс процестерін жобалаудың теориялық негіздерін, 

жалпы ережелерді, жалпы құрылыс жұмыстарын жүргізудің заманауи әдістері мен тәсілдерін меңгеру. өндірісті 

басқару, ұйымдастыру, жоспарлау бойынша білім мен дағды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті басқарудағы ұйымдық модельдер. Желілік графиктер және процестер 
матрицалары. Ағынды әдістер. Өндірістік алаңдарды жоспарлау, уақытша құрылыстар мен жабдықтау. 

Қорлардың санын, жұмысшылардың қозғалыс кестесін есептеу. Өндірістік жұмыстардың күнтізбелік кестесі 

және қорларды есептеу. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары 1,2. Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әр түрлі мақсаттағы объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс-монтаж 

жұмыстарын жүргізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру тәсілдері туралы мәліметтер.жеке объектілер мен 

олардың кешендерінің құрылысын ұйымдастыру принциптерін, ұйымдастыру құрылымдары мен құрылыс-

монтаж ұйымдарының өндірістік қызметін зерттеу; в) пәнді оқу нәтижесінде негізгі түсініктер, білім, білік пен 

дағды; с) пәндік саланы талдау, ғимараттар мен имараттарды тұрғызуды ұйымдастырудың тұжырымдамалық 

моделін әзірлеу білігін қалыптастыру; D) құрылыс саласындағы басқару негіздерімен таныстыру.; Е) жұмыс 

операцияларының, құрылыс процестері мен жұмыстарының құрамын белгілеуді, құрылыс процесін орындау 

әдісін және қажетті техникалық құралдарды негізді таңдай білу. 

 

 10.2. Модуль - Автомобиль жолдарының құрылысын ұйымдастыру «Автомобиль жолдары және 

аэродромдар құрылысы» 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қыс мезгіліндегі бетон жұмыстарының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Қыс мезгіліндегі бетон жұмыстарының технологиясы" пәнін игерудің мақсаты- 

студенттерде қысқы жағдайда бетон жұмыстарын орындаудың технологиялық реттілігі мен негізгі технологиялары 

саласында білім қалыптастыру болып табылады. Бұл пәнді оқу қазіргі заманғы құрылыс машиналары мен басқа да 

механизация құралдарын қолдана отырып, бетон жұмыстарын жобалау саласындағы білімді қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау; технологиялық жабдықтар мен 

Машиналарды қабылдау, игеру және қызмет көрсету ; технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру, құрылыс объектілері мен тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық объектілерін салу және 

пайдалану сапасын, сондай-ақ шығарылатын өнімнің, машиналар мен жабдықтардың сапасын бақылаудың 

типтік әдістерін пайдалану. 



198 

 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары 1,2. Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, 

ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік жүйелерді пайдалану, қызмет көрсету, құрылыс материалдарын, 

бұйымдары мен конструкцияларын, машиналар мен жабдықтарды өндіру технологиясын, әдістерін білу; В) 

Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, ғимараттарды, құрылыстарды, 

инженерлік жүйелерді пайдалану, қызмет көрсету, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын, 

машиналар мен жабдықтарды өндіру әдістерімен пәнді меңгеру нәтижесінде студент әр түрлі температурадағы 

судың фазалық айналуын, теріс температурадағы бетонның құрылымы мен қатаюына теріс температураның 

әсерін, қыста бетонды ұстау әдістерін, қысқы жағдайларда бетонды ұстау әдістерінің негізгі технологиялық 

параметрлерін білуі тиіс.; С) пәнді меңгеру нәтижесінде студент Монолитті конструкцияларды қысқы бетондау 

әдістерінің негізгі технологиялық параметрлерін есептей білуі тиіс. D) пәнді меңгеру нәтижесінде студент қысқы 

жағдайларда бетонды ұстаудың ең оңтайлы әдістерін бағалау және таңдау жасай алады; Е) өз қызметінде 

нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдарын сынау және тексеру 
Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бакалавр кәсіби ісін орындауына қажетті теориялық негіздерді оқу және 

автомобиль жолдарын іздену және жобалау саласында тәжірибелік дағдыларды дамыту. Мына стандартқа сәйкес 

«Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу» дайындау профилімен бітірушілер - бакалаврлар, құрылыс-

монтаж жұмыстарын атқаратын ұжымдарды басқара алу, жоба-құрастырушы жұмыстарын орындай алуы, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль жолдарына қойылатын талаптар бойынша нормативтік құжаттарды 

пайдалана отырып жобалау және зерттеу. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің 

технологиясы II 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Негізгі ғылыми-техникалық проблемалардың жағдайы мен жол 

құрылысының даму болашақтары туралы; Жол құрылысы саласында жоба құрылыс пен ұйымдық-басқару 

мақсаттарын шешу кезіндегі талдау жүйесі туралы; В) Қоршаған орта, экология және өмірәрекетінің қауіпсіздігін 

қорғау проблемалары туралы; Жол және аэродромдар құрылысында инженерлік ізденістер мен техника-

экономиялық негіздеудің технологиясын және әдісін;  С) Жобалау құжаттарының құрамы мен 

мазмұнын; Автомобиль жолдарының элементтері мен оның бойындағы инженерлік құрылымдардың есептеу 
және құрастыру негіздерін. D) Жоғарыда белгіленген кәсіпшіліктің түрлеріне қатысты, нормативті және заңға 

сүйенген құжаттарды құрастыруды және қолдануды; автомобиль жолдарының негізгі элементтерінің және 

онымен байланысты инженерлік құрылым құрылыстарын есептеуді орындауды; Е) Болашақта даму талаптарына 

тиісті жол құрылыс салаларын және жолдың экоқұрылымға техногендік әсерін ескере, жобалы шешімдерді 

өңдеуді.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісін басқаруды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: өндірісті басқару, ұйымдастыру, жоспарлау бойынша білім мен дағды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті басқарудағы ұйымдық модельдер. Желілік графиктер және процестер 

матрицалары. Ағынды әдістер. Өндірістік алаңдарды жоспарлау, уақытша құрылыстар мен жабдықтау. 

Қорлардың санын, жұмысшылардың қозғалыс кестесін есептеу. Өндірістік жұмыстардың күнтізбелік кестесі 

және қорларды есептеу. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ, Құрылыс 

конструкциялары І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әр түрлі мақсаттағы объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс-монтаж 

жұмыстарын жүргізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру тәсілдері туралы мәліметтер.жеке объектілер мен 

олардың кешендерінің құрылысын ұйымдастыру принциптерін, ұйымдастыру құрылымдары мен құрылыс-

монтаж ұйымдарының өндірістік қызметін зерттеу; в) пәннің іргелі және қолданбалы аспектілерінің ұғымдық 

аппаратын ашу; с) ғимараттар мен құрылыстарды салуды ұйымдастырудың тұжырымдамалық моделін әзірлеу, 

пәндік облысты талдау біліктерін қалыптастыру; D) құрылыс саласындағы басқару негіздерімен таныстыру.; Е) 

жұмыс көлемін анықтау, жұмысты орындауға актілер жасау, орындалған жұмыстарды қабылдау және олардың 

сапасын бақылауды жүзеге асыру. 

 

10.3. Модуль - Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысын ұйымдастыру 

«Газ-мұнай-құбырларының және газ-мұнай-қоймаларының құрылысы» 

 

http://netref.ru/astana-alasi-51mektep--gimnaziya-7-a-sinip-jetekshisi.html
http://netref.ru/ou-edistemelik-materialdar-kirispe-biofizika-peni-jene-oni-mes.html
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қыздыру және жылыту әдістерімен бетон жұмыстарының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Қыздыру және жылыту әдістерімен бетон жұмыстарының технологиясы " пәнін 

игерудің мақсаты- студенттерде қысқы жағдайда бетон жұмыстарын орындаудың технологиялық реттілігі мен 

негізгі технологиялары саласында білім қалыптастыру болып табылады. Бұл пәнді оқу қазіргі заманғы құрылыс 

машиналары мен басқа да механизация құралдарын қолдана отырып, бетон жұмыстарын жобалау саласындағы 

білімді қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау; технологиялық жабдықтар мен 

Машиналарды қабылдау, игеру және қызмет көрсету ; технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру, құрылыс объектілері мен тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық объектілерін салу және 

пайдалану сапасын, сондай-ақ шығарылатын өнімнің, машиналар мен жабдықтардың сапасын бақылаудың 

типтік әдістерін пайдалану. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары 1,2. Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, 

ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік жүйелерді пайдалану, қызмет көрсету, құрылыс материалдарын, 
бұйымдары мен конструкцияларын, машиналар мен жабдықтарды өндіру технологиясын, әдістерін білу; В) 

Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, ғимараттарды, құрылыстарды, 

инженерлік жүйелерді пайдалану, қызмет көрсету, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын, 

машиналар мен жабдықтарды өндіру әдістерімен пәнді меңгеру нәтижесінде студент әр түрлі температурадағы 

судың фазалық айналуын, теріс температурадағы бетонның құрылымы мен қатаюына теріс температураның 

әсерін, қыста бетонды ұстау әдістерін, қысқы жағдайларда бетонды ұстау әдістерінің негізгі технологиялық 

параметрлерін білуі тиіс.; С) пәнді меңгеру нәтижесінде студент Монолитті конструкцияларды қысқы бетондау 

әдістерінің негізгі технологиялық параметрлерін есептей білуі тиіс. D) пәнді меңгеру нәтижесінде студент қысқы 

жағдайларда бетонды ұстаудың ең оңтайлы әдістерін бағалау және таңдау жасай алады; Е) өз қызметінде 

нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мұнайгаз ғимараттарын зерттеу және тексеру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи зерттеулер жүргізу кезінде пайдалану ортасын зерттеу және қауіпсіздік 

техникасы. Ғимараттар жұмысының нақты шарттары. Шөгінділер мен зақымдануларды анықтау және тіркеу. 

Куәландыру. Құжаттамамен танысу, құрылысты қарау және өлшемдер мен қималарды бақылау тексеру. Құрылыс 
конструкцияларының жұмысын модельдеу әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бұл энергияны тиімді (ұтымды) пайдалану немесе "отынның бесінші түрі" - 

ғимараттарда немесе өндірістегі технологиялық процестерде энергияны тұтынудың белгіленген деңгейін 

қамтамасыз ету үшін аз мөлшерде энергия пайдалану. Бұл білім саласы инженерия, Экономика, Юриспруденция 

және әлеуметтану тоғысында орналасқан. Халық үшін — коммуналдық шығындардың айтарлықтай қысқаруы, 

ел үшін — ресурстарды үнемдеу, өнеркәсіп өнімділігін және бәсекеге қабілеттілікті арттыру, экология үшін — 

атмосфераға шығарынды газдарды шектеу, энергетикалық компаниялар үшін — отын шығындарын және 

құрылысқа негізсіз трасты төмендету. Энергияны үнемдеуге (үнемдеу, энергияны сақтау) қарағанда, ең бастысы 

энергия тұтынуды азайтуға бағытталған энергия тиімділігі (энергия тұтынудың пайдалылығы) — энергияны 

пайдалы (тиімді) жұмсау. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Инженерлік механика 1, Құрылыс конструкциялары І.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми зерттеудің әдістемесі мен технологиясын зерттеу, ғылыми 

есептерді дайындау және ғылыми мақалалар мен жұмыстарды жазу. В) ғылыми таным және шығармашылық 

методологиясы. Эксперименталды деректерді өңдеу әдістері. С) математикалық модельдеу. Ғылыми еңбек 

техникасы мен техникасы, ғылыми еңбек технологиясы, ғылыми есептер дайындау және жұмыстарды жазу. D) 

ғылыми зерттеулерді жүргізу тәртібі. E) Қазақстанда да, шетелде де құрылыс объектілерін зерттеу және сынау 
жүргізудің негізгі принциптері, Құрылыс конструкцияларын зерттеу және сынау мәселелері, теория мен 

практиканы одан әрі дамытуға бағытталған зерттеулер мен әзірлемелер, прогрессивті және экономикалық 

орынды шешімдер жасау. Осы пәннің материалдарын табысты игеру үшін физика, Жоғары математика 

бөлімдерін қайталау қажет.Кафедрада оқитын курс бөлімдері жиі кездесетін және жай ғана біздің түлектеріміздің 

күнделікті инженерлік іс-әрекетінде есептік-конструкторлық бағытпен қажетті күрделі арнайы зерттеу және 

сынақ сұрақтарын қамтиды. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылыс өндірісін жобалауды  ұйымдастыру, құрылыс өндірісін жобалау, 

инженерлік-геологиялық ізденістер мен құрылысты жобалау, құрылыс өндірісін тасқынды жобалау негіздерін, 
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ұйымдастыру-технологиялық жобалау барысындағы негізгі әдістер, құрылыс өндірісін тұтастай жоспарлау, 

азаматтық және өндірістік ғимараттар  құрылысын ұйымдастыру,  күнтізбекті жоспарлау, құрылыстың бас 

жоспарларын жобалау, есептеу, құрылыс өндірісін материалды-техникалық  базамен қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру негіздерін меңгереді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мердігерлік  құрылыс.  Құрылыс  ұйымдарының  классификациясы.  Құрылыс  

ұйымдарының  сапалық сипаттамалары. Қосалқы  мердігерлердің  бас  мердігерлермен  және  тапсырма  

берушілермен  өзара  қатынастары. Мамандандырылған ұйымдардың құрылыс өндірісінің жалпы жүйесіндегі 

орны. Құрылыс ұйымдарының өндірістік қызметтерінің ерекшеліктері. Мердігерлік және оны алу процестері. 

Құрылыстағы бәсекелік ұсыныстар.  Тендерлер және оған қатысу процедуралары.  Құрылыстағы келісім-шарт 

жасау жүйесі. Құқықтық базасы. Келісім-шарт жасау түрлері және реті. Келісім-шарт бойынша 

келіспеушіліктерді шешу. 

Пререквизиттері:Құрылыс материалдары, Архитектура 1, Құрылыс конструкциялары1,2. 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру мен құрылыс ұйымдарының 

жеке объектілері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу принциптерін ұйымдастыру жолдары туралы 

ақпарат; В) құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру анықтау және пәннің қолданбалы аспектілері; С) 

құрылыстық жобаларды талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі 
тұжырымдамасын  әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару негіздерін білу; Е) ғимараттың жалпы құнын талдау 

және еңбек өнімділігін жүргізу, өндірістік жұмысы үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, құжаттаманы 

дайындау. 

5В072900 – ҚҰРЫЛЫС  

 Мамандандыруы: "Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы" 

4 курс 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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10.1. Модуль - Ғылыми зерттеулер І, 8 кредит 

БП ТК GZN 4229 Ғылыми зерттеулер негіздері 7 3 

БП ТК GSB 4230 Ғимараттарды сынау және бақылау 7 5 

10.2. Модуль -  Құрылыс саласындағы ғылым және тенденция, 8 кредит 

БП ТК EUTUTS 4229 Энергияүнемдегіш тұрғын үйдің тұрғын секторы 7 3 

БП ТК ETTD 4230 Энергия тиімділігі және тұрақты даму 7 5 

10.3. Модуль - Заманауи құрылыс, 8 кредит 

БП ТК KShB 4229 Құрылыс шығындарын басқару 7 3 

БП ТК KSKK 4230 Құрылыс саласындағы кәсіпкерлік қызмет 7 5 

12.1. Модуль - Құрылыс өндірісінің технологиясы I, 25 кредит 

КП МК KOT (I) 3303 Құрылыс өндірісінің технологиясы І 5 3 

КП ТК KOT (II) 3304 Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІ 6 6     

КП ТК KEM 3305 Құрылыстағы экономика және менеджмент 6 6     

КП ТК KOT (III) 4306 Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІI 7 5 

КП ТК GZhT 4307 Ғимараттарды жаңғырту технологиясы 7 5 

12.2. Модуль - Құрылыс технологиясы, 25 кредит 

КП МК KOT(I) 3303 Құрылыс өндірісінің технологиясы І 5 3 

КП ТК AKGT 3304 Агроөнеркәсіптік комплекстік ғимараттар технологиясы 6 6     

КП ТК KM 3305 Құрылыстағы менеджмент 6 6     

КП ТК OGT 4306 Өндірістік ғимараттар технологиясы 7 5 

КП ТК AGT 4307 Азаматтық ғимараттар технологиясы 7 5 

12.3. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы, 25 кредит 

КП МК KOT(I) 3303 Құрылыс өндірісінің технологиясы І 5 3 

КП ТК ZhZhT 3304 Жөндеу жұмыстарының технологиясы 6 6     

КП ТК OE 3305 Өнеркәсіптегі экономика 6 6     

КП ТК KNZhN 4306 Құрылыс нысандарын жөндеу негіздері 7 5 

КП ТК KNZhT 4307 Құрылыс нысандарын жаңғырту технологиясы 7 5 

13.1. Модуль - Арнайы құрылыс I, 10 кредит 

КП ТК 
KATBKZh 
4308 

Кеңістік және арнайы құрылыс темірбетон конструкцияларын 
жобалау 

7 5 

КП ТК ZZTGT 4309 Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы 7 5 
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13.2. Модуль - Арнайы құрылыс II, 10 кредит 

КП ТК AKZh 4308 Ағаш конструкцияларын жобалау 7 5 

КП ТК ZZTGN 4309 Зілзалаға тұрақты ғимараттар негіздері 7 5 

13.3. Модуль - Арнайы ғимараттарды жобалау, 10 кредит 

КП ТК KSSB 4308 Құрылыс саласында сапаны басқару 7 5 

КП ТК ZZTGS 4309 Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды сынау 7 5 

14.1. Модуль - Құрылыс өндірісін ұйымдастыру I, 25 кредит 

КП ТК BZhT 4310 Бетон жұмыстарының технологиясы 7 5 

КП ТК KOZhBU 4311 Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру  7 5 

  Өндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

14.2. Модуль - Құрылыс технологиясын ұйымдастыру, 25 кредит 

КП ТК KMBZhT4310 Қыс мезгіліндегі бетон жұмыстарының технологиясы 7 5 

КП ТК KOBU 4311 Құрылыс өндірісін басқаруды ұйымдастыру  7 5 

  Өндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

14.3. Модуль - Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, басқару, 25 кредит 

КП ТК 
KZhABZhT 

4310 

Қыздыру және жылыту әдістерімен бетон жұмыстарының 

технологиясы 
7 5 

КП ТК KOZhU 4311 Құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру  7 5 

  Өндірістік практика 8 10 

  Дипломалды практика 8 5 

 

5В072900 – ҚҰРЫЛЫС  

 Мамандандыруы: "Автомобиль жолдары және аэродромдар құрылысы" 

4 курс  
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10.1. Модуль -  Ғылыми зерттеулер I, 8 кредит 

БП ТК GZN 4229 Ғылыми зерттеулер негіздері 7 3 

БП ТК AZhST 4230 Автомобиль жолдарын сынау және тексеру 7 5 

10.2. Модуль -   Құрылыс саласындағы ғылым және тенденция, 8 кредит 

БП ТК EUTUTS 4229 Энергияүнемдегіш тұрғын үйдің тұрғын секторы 7 3 

БП ТК ETTD 4230 Энергия тиімділігі және тұрақты даму 7 5 

10.3. Модуль -  Заманауи құрылыс, 8 кредит 

БП ТК KShB 4229 Құрылыс шығындарын басқару 7 3 

БП ТК KSKK 4230 Құрылыс саласындағы кәсіпкерлік қызмет 7 5 

12.1. Модуль - Құрылыс өндірісінің технологиясы I, 25 кредит 

КП МК KOT(I) 3303 Құрылыс өндірісінің технологиясы І 5 3 

КП ТК AZhAMT 3304 
Автомобиль жолдарын автоматизациялау, механизациялау 

және технологиясы 
6 6     

КП ТК AKE 3305 Автомобиль құрылысының экономикасы 6 6     

КП ТК KT 4306 Көпірлер және тоннельдер 7 5 

КП ТК 
AZhZhKZh 

4307 
Автомобиль жолдарын жаңғырту және күрделі жөндеу 7 5 

12.2. Модуль - Құрылыс технологиясы, 25 кредит 

КП МК KOT(I) 3303 Құрылыс өндірісінің технологиясы І 5 3 

КП ТК AKGT 3304 Агроөнеркәсіптік комплекстік ғимараттар технологиясы 6 6     

КП ТК KM 3305 Құрылыстағы менеджмент 6 6     

КП ТК OGT 4306 Өндірістік ғимараттар технологиясы 7 5 

КП ТК AGT 4307 Азаматтық ғимараттар технологиясы 7 5 

12.3. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы , 25 кредит 

КП МК KOT(I) 3303 Құрылыс өндірісінің технологиясы І 5 3 

КП ТК ZhZhT 3304 Жөндеу жұмыстарының технологиясы 6 6     
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КП ТК OE 3305 Өнеркәсіптегі экономика 6 6     

КП ТК KNZhN 4306 Құрылыс нысандарын жөндеу негіздері 7 5 

КП ТК KNZhT 4307 Құрылыс нысандарын жаңғырту технологиясы 7 5 

13.1. Модуль - Арнайы құрылыс I, 10 кредит 

КП ТК AZhZhSh 4308 Автомобиль жолдары және жол шаруашылығы 7 5 

КП ТК 
KGZhGUK 

4309 

Күрделі геологиялық жағдайларда ғимараттар мен үймереттер 

құрылысы 
7 5 

13.2. Модуль - Арнайы құрылыс II, 10 кредит 

КП ТК AKZh 4308 Ағаш конструкцияларын жобалау 7 5 

КП ТК ZZTGN 4309 Зілзалаға тұрақты ғимараттар негіздері 7 5 

13.3. Модуль -  Арнайы ғимараттарды жобалау, 10 кредит 

КП ТК KSSB 4308 Құрылыс саласында сапаны басқару 7 5 

КП ТК ZZTGS 4309 Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды сынау 7 5 

14.1. Модуль - Құрылыс өндірісін ұйымдастыру , 25 кредит 

КП ТК ZhKP 4310 Жолдарды қыста пайдалану 7 5 

КП ТК 
AZhKUZhB 

4311 

Автомобиль жолдар құрылысын ұйымдастыру,  жоспарлау 

және басқару  
7 5 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

14.2. Модуль - Құрылыс технологиясын ұйымдастыру, 25 кредит 

КП ТК KMBZhT4310 Қыс мезгіліндегі бетон жұмыстарының технологиясы 7 5 

КП ТК KOBU 4311 Құрылыс өндірісін басқаруды ұйымдастыру  7 5 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

14.3. Модуль - Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, басқару, 25 кредит 

КП ТК 
KZhABZhT 

4310 

Қыздыру және жылыту әдістерімен бетон жұмыстарының 

технологиясы 
7 5 

КП ТК KOZhU 4311 Құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру  7 5 

БП   Өндірістік практика 8 10 

БП   Дипломалды практика 8 5 

 

10.1. Модуль - Ғылыми зерттеулер І 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулер негіздері 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылыми зерттеу жұмысын ұйымдастыру. Студенттердің ғылыми-зерттеу 

жұмыстары. Ғылыми түсінік және  ғылыми шығармашылықтың негіздері. Ғылыми ілім, ғылыми әдістеме 

жайында түсінік. Ғылыми-зерттеудің бағытын таңдау. Ғылыми-зерттеу жұмыстарының кезеңдері. Іздену, 

жинақтау және ғылыми мәліметтерді саралау, өңдеу. Ғылыми әдебиеттермен,басылымдармен жұмыс жасау. 

Теориялық зерттеулер, теориялық зерттеулердің әдістері мен міндеттері. Тәжірибелік зерттеулер. 

Тәжірибелердің міндеттері мен түрлері, классификациясы. Зерттеулердегі математикалық анализ. 

Көрсетілгендерді мүмкін болатын статистикалық әдістермен өңдеу.Тәжірибе жасауды ұйымдастыру және 

әдістемелік құралдары. Ғылыми жұмыстың нәтижелерін жазу, мәліметтерді енгізу. Зерттеу нәтижелерінің 

экономикалық негіздерін және ғылыми жетістіктерін енгізу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-зерттеу 

жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ  енгізудің спецификалық ерекшеліктері. Студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным мен 

шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт 
жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың 

жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс.Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ 

тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. Зерттеулердің эксперименталдық 

зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент 

құрастырылымдары.Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және 

экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері. 

Пререквизиттері:Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы II 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Ғылыми-зерттеу жұмысының міндеттері мен перспекти-валары.Ғылыми-

зерттеу жұмысын ұйымдастыру өндіріс жағ-дайларында ҒЗЖ  енгізудің спецификалық ерекшеліктері. B) 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы жұмыс жоспарын құру және оны жүргізудің әдістемесі. Ғылыми таным 

мен шығармашылықтың әдістемелік негіздері Ғылыми әдістеме туралы, ғылыми білім түсінігі. Ғылыми бағыт 
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жөніндегі ғылыми түсінік. Ғылыми зерттеу бағытын таңдау. Ғылыми зерттеу жұмысының этаптары. Ақпараттың 

жиналуы және өңдеу. Ғылыми әдебиетпен жұмыс. C) Теориялық зерттеулер. Зерттеулерге математикалық анализ 

тәжірибе мәліметтерін өңдеу. Мәліметтер статистикалық тазалау әдістері. D)Зерттеулердің эксперименталдық 

зерттеулері, классификациясы, түрі мен тапсырмалары.Организациялық және әдістемелік эксперимент 

құрастырылымдары. E) Ақпарат алмасуы, зерттеу жұмыстарының нәтижелерін безендірілуі. Кірістіру және 

экономикалық зерттеулер нәтижелерінің түсіндірмелері. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғимараттарды сынау және бақылау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді    экспериментті    жобалаудың  оптимальдық  принциптерімен  

таныстыру  және    оларды  конструкциялардың жұмыс  істеуімен  есептік схемаларының  арасындағы  сәйкестігін 

дұрыс  тағайындауын үйрету; студенттерді  ғимараттарды  тексеру және сынау  негіздерімен  танысытырып,  

эксплуатациядағы  ғимараттардың  және олардың  конструкцияларын жұмыс істеуінен баға  беруін үйрету; 

студенттерді қазіргі таңдағы  өлшеу  және тексеру  приборларымен  пайдалана білуін және осы  приборларды  

дұрыс  орналастыруын  үйрету. Студенттерге  конструкцияларды    сынау    схемаларын  дұрыс    қабылдауды,    

сынау    барысында    алынған  мәндерді    және  сынау  жүктемесінің мәндерін  тағайындауды, есептеу техникасын  
пайдаланып анықтауды  үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыстағы метрологиялык жұмыс бөлімінің кызметі. Өлшеу кұралдарын 

тексеру. Мемлекеттік стандарттын сынақ өткізу системасы. Сапа тексеру және мемлекеттік кабылдау. Сынау 

кезіндегі әсер ететін күшсалмактарды қоздыратын әдістер мен құралдар. Деформацияларды және орын 

ауыстыруларды анықтауға арналған тәсілдер және аспаптар. Динамикалық процестерді зерттеп анықтауға 

арналған әдістер және құралдар. Виброметр және акселометр негізінің теориясы. Виброөлшегіш аспаптарын 

градуиовкалау принциптері. Динамикалык процестерді зерттеуге арналған аспаптары. Экспериментальдык 

зерттеудің метрологиялық камтамасыз етуі. Өлшеу ауыткулары. Кездейсоқ және системалык ауытку, сезімділік 

және өлшеу диапозоны. Ұксастық теориясы және өлшемдердің негізгі түсініктемесі. Құрылыс конструкцияларын 

киратпай сынау әдістері. Механикалық, аккустикалық, ультрадыбыстық, резонанстық, физикалық және қиратпай 

тексерудің комплекстік әдістері. 

Пререквизиттері: Математика І, Химия І, Архитектура I 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) B) Студенттерді экспериментті жобалаудың оптималдық принциптерімен 

таныстыру және оларды конструкциялардың жұмыс істеуімен есептік схемаларының арасындағы сәйкестігін 

дұрыс тағайындауын үйрету; C) студенттерді ғимараттарды тексеру және сынау негіздерімен танысытырып, 

эксплуатациядағы ғимараттардың және олардың  конструкцияларын жұмыс істеуінен баға беруін үйрету; D) 
студенттерді қазіргі таңдағы өлшеу және тексеру приборларымен пайдалана білуін және осы приборларды дұрыс 

орналастыруын үйрету. E)Студенттерге конструкцияларды сынау схемаларын дұрыс қабылдауды, сынау 

барысында алынған мәндерді және сынау жүктемесінің мәндерін тағайындауды, есептеу техникасын пайдаланып 

анықтауды үйрету. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдарын сынау және тексеру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бакалавр кәсіби ісін орындауына қажетті теориялық негіздерді оқу және 

автомобиль жолдарын іздену және жобалау саласында тәжірибелік дағдыларды дамыту. Мына стандартқа сәйкес 

«Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу» дайындау профилімен бітірушілер - бакалаврлар, құрылыс-

монтаж жұмыстарын атқаратын ұжымдарды басқара алу, жоба-құрастырушы жұмыстарын орындай алуы, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль жолдарына қойылатын талаптар бойынша нормативтік құжаттарды 

пайдалана отырып жобалау және зерттеу. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Гидравлика, Гидрогаз динамикасы және жылумасса алмасу, Құрылыс 

материалдары. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Негізгі ғылыми-техникалық проблемалардың жағдайы мен жол 

құрылысының даму болашақтары туралы; Жол құрылысы саласында жоба құрылыс пен ұйымдық-басқару 

мақсаттарын шешу кезіндегі талдау жүйесі туралы; В) Қоршаған орта, экология және өмірәрекетінің қауіпсіздігін 

қорғау проблемалары туралы; Жол және аэродромдар құрылысында инженерлік ізденістер мен техника-

экономиялық негіздеудің технологиясын және әдісін;  С) Жобалау құжаттарының құрамы мен 

мазмұнын; Автомобиль жолдарының элементтері мен оның бойындағы инженерлік құрылымдардың есептеу 

және құрастыру негіздерін. D) Жоғарыда белгіленген кәсіпшіліктің түрлеріне қатысты, нормативті және заңға 

сүйенген құжаттарды құрастыруды және қолдануды; автомобиль жолдарының негізгі элементтерінің және 

онымен байланысты инженерлік құрылым құрылыстарын есептеуді орындауды; Е) Болашақта даму талаптарына 

тиісті жол құрылыс салаларын және жолдың экоқұрылымға техногендік әсерін ескере, жобалы шешімдерді 

өңдеуді.  
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10.2. Модуль -  Құрылыс саласындағы ғылым және тенденция 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Энергияүнемдегіш тұрғын үйдің тұрғын секторы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи зерттеулер жүргізу кезінде пайдалану ортасын зерттеу және қауіпсіздік 

техникасы. Ғимараттар жұмысының нақты шарттары. Шөгінділер мен зақымдануларды анықтау және тіркеу. 

Куәландыру. Құжаттамамен танысу, құрылысты қарау және өлшемдер мен қималарды бақылау тексеру. Құрылыс 

конструкцияларының жұмысын модельдеу әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл энергияны тиімді (ұтымды) пайдалану немесе "отынның бесінші түрі" - 

ғимараттарда немесе өндірістегі технологиялық процестерде энергияны тұтынудың белгіленген деңгейін 

қамтамасыз ету үшін аз мөлшерде энергия пайдалану. Бұл білім саласы инженерия, Экономика, Юриспруденция 

және әлеуметтану тоғысында орналасқан. Халық үшін — коммуналдық шығындардың айтарлықтай қысқаруы, 

ел үшін — ресурстарды үнемдеу, өнеркәсіп өнімділігін және бәсекеге қабілеттілікті арттыру, экология үшін — 

атмосфераға шығарынды газдарды шектеу, энергетикалық компаниялар үшін — отын шығындарын және 

құрылысқа негізсіз трасты төмендету. Энергия тұтынуды азайтуға бағытталған энергияны үнемдеуден (үнемдеу, 
энергияны сақтау) айырмашылығы, энергия тиімділігі (энергия тұтынудың пайдалылығы) — энергияны пайдалы 

(тиімді) жұмсау 

Пререквизиттері: Математика І, Құрылыс конструкциялары 1, Сәулет I.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми зерттеудің әдістемесі мен технологиясын зерттеу, ғылыми 

есептерді дайындау және ғылыми мақалалар мен жұмыстарды жазу. В) ғылыми таным және шығармашылық 

методологиясы. Эксперименталды деректерді өңдеу әдістері. С) математикалық модельдеу. Ғылыми еңбек 

техникасы мен техникасы, ғылыми еңбек технологиясы, ғылыми есептер дайындау және жұмыстарды жазу. D) 

ғылыми зерттеулерді жүргізу тәртібі. E) Қазақстанда да, шетелде де құрылыс объектілерін зерттеу және сынау 

жүргізудің негізгі принциптері, Құрылыс конструкцияларын зерттеу және сынау мәселелері, теория мен 

практиканы одан әрі дамытуға бағытталған зерттеулер мен әзірлемелер, прогрессивті және экономикалық 

орынды шешімдер жасау. Осы пәннің материалдарын табысты игеру үшін физика, Жоғары математика 

бөлімдерін қайталау қажет.Кафедрада оқитын курс бөлімдері жиі кездесетін және жай ғана біздің түлектеріміздің 

күнделікті инженерлік іс-әрекетінде есептік-конструкторлық бағытпен қажетті күрделі арнайы зерттеу және 

сынақ сұрақтарын қамтиды. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Энергия тиімділігі және тұрақты даму 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи зерттеулер жүргізу кезінде пайдалану ортасын зерттеу және қауіпсіздік 

техникасы. Ғимараттар жұмысының нақты шарттары. Шөгінділер мен зақымдануларды анықтау және тіркеу. 

Куәландыру. Құжаттамамен танысу, құрылысты қарау және өлшемдер мен қималарды бақылау тексеру. Құрылыс 

конструкцияларының жұмысын модельдеу әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл энергияны тиімді (ұтымды) пайдалану немесе "отынның бесінші түрі" - 

ғимараттарда немесе өндірістегі технологиялық процестерде энергияны тұтынудың белгіленген деңгейін 

қамтамасыз ету үшін аз мөлшерде энергия пайдалану. Бұл білім саласы инженерия, Экономика, Юриспруденция 

және әлеуметтану тоғысында орналасқан. Халық үшін — коммуналдық шығындардың айтарлықтай қысқаруы, 

ел үшін — ресурстарды үнемдеу, өнеркәсіп өнімділігін және бәсекеге қабілеттілікті арттыру, экология үшін — 

атмосфераға шығарынды газдарды шектеу, энергетикалық компаниялар үшін — отын шығындарын және 

құрылысқа негізсіз трасты төмендету. Энергияны үнемдеуге (үнемдеу, энергияны сақтау) қарағанда, ең бастысы 

энергия тұтынуды азайтуға бағытталған энергия тиімділігі (энергия тұтынудың пайдалылығы) — энергияны 

пайдалы (тиімді) жұмсау. 

Пререквизиттері: Математика І, Құрылыс конструкциялары 1, Сәулет I.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми зерттеудің әдістемесі мен технологиясын зерттеу, ғылыми 

есептерді дайындау және ғылыми мақалалар мен жұмыстарды жазу. В) ғылыми таным және шығармашылық 

методологиясы. Эксперименталды деректерді өңдеу әдістері. С) математикалық модельдеу. Ғылыми еңбек 

техникасы мен техникасы, ғылыми еңбек технологиясы, ғылыми есептер дайындау және жұмыстарды жазу. D) 

ғылыми зерттеулерді жүргізу тәртібі. E) Қазақстанда да, шетелде де құрылыс объектілерін зерттеу және сынау 

жүргізудің негізгі принциптері, Құрылыс конструкцияларын зерттеу және сынау мәселелері, теория мен 

практиканы одан әрі дамытуға бағытталған зерттеулер мен әзірлемелер, прогрессивті және экономикалық 

орынды шешімдер жасау. Осы пәннің материалдарын табысты игеру үшін физика, Жоғары математика 

бөлімдерін қайталау қажет.Кафедрада оқитын курс бөлімдері жиі кездесетін және жай ғана біздің түлектеріміздің 

күнделікті инженерлік іс-әрекетінде есептік-конструкторлық бағытпен қажетті күрделі арнайы зерттеу және 

сынақ сұрақтарын қамтиды. 
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10.3. Модуль - Заманауи құрылыс 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс шығындарын басқару 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құрылыс қызметтерінің шығындарын басқару" пәнінің мақсаты олардың әр 

алуандығындағы шығындар болып табылады. Нарықтық қатынастардың дамуымен ұйымдарда (кәсіпорындарда) 

шаруашылық есептеулердің, калькуляция мен бюджеттеудің қазіргі заманғы әдістерін ұйымдастыруға және 

енгізуге назар аударылуда. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шығындар үздіксіз қозғалыста, өзгеруде. Атап айтқанда, сатып алынатын шикізат 

пен материалдардың бағасы үнемі өзгеріп отырады, тарифтер кіріс - деректер мен ақпарат - ішкі және сыртқы 

ақпарат - қаржылық және қаржылық емес - сандық және сапалық - кәсіпорынның пайда болу кезеңдері, 

элементтері, пайда болу орындары мен көздері бойынша шығындар мен нәтижелерін есепке алудың базалық 

құрылымын әзірлеу - үстеме шығыстарды қайта есептеу тәсілдерін таңдау - талдау кестесінде шығындарды қайта 

бөлу нәтижелерін көрсету - шығындар көздері бойынша нәтижелік көрсеткіштерді анықтау, оларды - Басқару 

пәні ретінде электр энергиясына, әртүрлі байланыс қызметтеріне, тасымалдауға және т. б. шаруашылық қызметте 

ақпаратты пайдалану шығындар осындай алуан түрлілігімен ерекшеленеді, бұл оларды басқарудағы тәсілдер мен 
әдістердің барлық спектрін сипаттау мүмкін емес. 

Пререквизиттері: Математика І, Құрылыс конструкциялары 1, Сәулет I.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тиісті объектілер бойынша кәсіпорынның нақты үстеме шығыстарын 

уақтылы және дұрыс көрсету; В) жауапкершілік орталықтары мен шығындар көздері бойынша ресурстарды 

пайдалану тиімділігін жедел бақылау үшін ақпарат беру; С) ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру үшін 

резервтерді анықтау; D) шығындарды есепке алудың таңдалған объектілері мен шығындарды басқару 

мақсаттары негізінде өзіндік құнды есептеу әдістерін пайдалану; E) табысты басқару жөнінде шешім қабылдау 

үшін ұсыныстарды қалыптастыру. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс саласындағы кәсіпкерлік қызмет  

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттің төзімді дамуының түсінушілігі арқылы энергоүнемділік, 

энергоүнемдеу және қайраттың жаңартылмалы бастауының игерушілік; энергоресурстің тиімді игерушілігінің 

ұйымының практикалық және экономикалық аспектінің анализі аймақтық шарттарға; ұғымның аппаратының 

белгілі нысанға келтіру; білімнің қолданысының ара нәтиже тәртіптің игерушілігінің негізгі заңды-нормативті 
үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: РК негізгі заңдамалық-мөлшерлік құжаттары энергоүнемдеуді білуге керекке;  

қайраттың дәстүрлі және альтернативті көріністері; туралы отын және энергетикалық қамбаның жаңа көрінісінің 

әдіс-айлаларында; туралы  индустриялық  кәсіпорынның энергетикалық  теңгерімінде,  тарифтік саясаттың  

негіздерінде  при  жылы  және  электр  қайраттың игерушілігі,  туралы  энергопотребления нормалауының; туралы 

отынның шығынының кемуінің әдіс-айлаларында арқасында электр және жылы жүктің кестесінің 

Пререквизиттері:Математика І, Химия І, Архитектура I 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың кешендері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу түрлі нысандар принциптерін құрылысына 

жұмыс орындарын ұйымдастыру жолдары туралы ақпарат;В) іргелі ұғымдық аппараты анықтау және пәннің 

қолданбалы аспектілері; С) домен талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылысын ұйымдастыру жөніндегі тұжырымдамалық моделін әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару 

негіздерін білу; Е) өндірістік бірлік құнын талдау және өнімділігін жүргізу, бастапқы өндірістік бірлік жұмысы 

үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, техникалық құжаттаманы дайындау, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілік. 

 
12.1. Модуль - Құрылыс өндірісінің технологиясы I 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІI 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғимараттар мен құрылыстарды тұрғызу кезінде болашақ құрылысшы-бакалаврдың 

кәсіби білімі мен қажетті практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыстарды тұрғызу кезіндегі Күнтізбелік жоспарлау; Құрылыс-бас жоспарды 

жобалау ерекшеліктері; жер асты құрылыстарын салу әдістері; діңгекті сөндірілген құрылыстарды салу әдістері; 

жер үсті резервуарлары мен газгольдерлерді салу әдістері; жұмыс өндірісі жобасының (ЖАЖ) мазмұны мен 

құрылымы; ҚМЖ; арнайы мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстарды салу кезінде жұмыстарды өндіру және 

қабылдау ережелері. Объектілік және мамандандырылған ағындарды жобалау; құрылыстарды тұрғызу әдістерін 
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нұсқалық жобалауды жүзеге асыру; құрылыстарға, сондай-ақ олардың жекелеген бөліктеріне ТНЖ әзірлеу; 

құрылыс-конструктивтік сипаттамасы бойынша әр түрлі құрылыстарды тұрғызу технологиясын әзірлеу; әр түрлі 

құрылыстарды салу бойынша жұмыс құрамын анықтау. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары – І, Геотехника ІІ, Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІ 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әр түрлі мақсаттағы объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс-монтаж 

жұмыстарын жүргізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру тәсілдері туралы мәліметтер.жеке объектілер мен 

олардың кешендерінің құрылысын ұйымдастыру принциптерін, ұйымдастыру құрылымдары мен құрылыс-

монтаж ұйымдарының өндірістік қызметін зерттеу; в) пәннің іргелі және қолданбалы аспектілерінің ұғымдық 

аппаратын ашу; с) ғимараттар мен құрылыстарды салуды ұйымдастырудың тұжырымдамалық моделін әзірлеу, 

пәндік облысты талдау біліктерін қалыптастыру; D) құрылыс саласындағы басқару негіздерімен таныстыру.; Е) 

бастапқы өндірістік бөлімшелердің жедел жұмыс жоспарларын әзірлеу, өндірістік бөлімшелер қызметінің 

шығындары мен нәтижелеріне талдау жүргізу, техникалық құжаттаманы, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілікті жасау қабілеті. 

 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ғимараттарды жаңғырту технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы әдістер және тәсілдермен ғимараттар мен имараттарды жаңғырту 

технологияларын теориялық негізде игеру теориялық негізге және ғимаратты жаңғырту бойынша жұмыстарды 

орындауды тәжірибе жүзінде іске асыруды үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды жаңғыртудың әлеуметтік, қала кұрылысы 

және сәулеттік мәселелерді шешудегі рөлі. Ғимараттың қызмет ету мерзімі және оның нақты тозуы. Жаңғырту 

кезінде жұмыс өндірісінің ерекшеліктері. Жаңғырту құрылысын ұйымдастыру жобасының құрамы. Жаңғырту 

кұрылысын ұйымдастыру жобасын жасау үшін бастапқы материалдар. Өнеркәсіптік кәсіпорындарды жаңғыртуды 

орындауға жоба жасау. Жаңғырту бойынша жұмыстардың мерзімдік жоспары. Жаңғырту жағдайында 

кұрылыстық бас жоспар. Дайындық кезеңіндегі жұмыстың құрамы және шаралары. Жаңгырту кезінде 

қамтамасыздандыратын-қосымша және қызмет көрсету ұймереттерін қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І, Құрылыс 

материалдары. Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІ 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  Өзгерту кеңістігінің қағидаттары туралы теориялық білімдерін меңгеру - 

ғимараттарды жоспарлау шешімдері,  мекендерден, құрылымдар, ғимараттар энергия тиімділігін қолдауды 
күшейту әдістері. С) Құрылымдарды, материалды графикалық тұсаукесер бар күшейту құрылысын және реттеу 

дизайнын мойынтіректерді есептеу дағдылары D) Кеңістік өзгеруіне қатысты ғимараттың құрылымдық жобалау 

өзгерту туралы шешім қабылдай білуі - жоспарлау шешімдері. E) бизнес және басқару институционалдық базаны 

білу, кадрлық және жалақы қаражатты жоспарлау. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көпірлер және тоннельдер 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: металл және темір - бетон конструкциялары, статикалық және динамикалық 

жүктеме кезінде олардың жұмысын зерттеу, сондай-ақ металл және темір- бетон, аралас конструкциялардың 

әртүрлі типтерінен Көпірлер мен тоннельдердің конструкцияларын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металл мен темір бетонның сипаттамасы мен түрлері (берік және металл емес, 

роликті, беріктігі жоғары және алмалы-салмалы болаттар, құрылыс конструкцияларына арналған болат 

конструкциялар); шекаралық жағдайлар жағдайында металл және темір-бетон конструкцияларға жүктемені 

жинау және есептеу әдістерінің негізгі принциптері (металл конструкциялардың қосылыстарын есептеу), сондай-

ақ автомобиль және темір жол көпірлерін жобалау үшін. Көпірлер мен туннельдерді жобалау және салу, олардың 

керілу түрі мен деформация шарттарын анықтау, Көпірлер мен тоннельдерді салу, техникалық жобалау үшін 
техникалық жүзеге асырудың оңтайлы нұсқасын таңдауды оңтайландыру; 

Пререквизиттері: Инженерлік графика 1,2, Машина жасау 1, Құрылыс материалдары, Сәулет 1, Құрылыс 

конструкциялары 1,2. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Көпірлер мен туннельдерді жобалаумен және салумен байланысты құрылыс 

конструкциялары мен материалдарын толық игеру; В) әртүрлі статикалық және динамикалық жүктемелер - 

көлденең иілу, эксцентрикалық қысу, орталық және эксцентриктік кернеу, айналдыру кезінде оқушыларда 

металл және темір бетон конструкцияларының кедергі теориясының негіздерін әзірлеуді қамтамасыз ету; В) 

металды, темір бетонды табиғи сынауға кедергі теориясының негізгі ережелерін көрсету.; студенттерге әртүрлі 

стресске төзімді элементтердегі және әртүрлі кернеулі-деформацияланған жағдайдағы темір жол құрылысы 

теориясының негіздерін түсіндіру, студенттерді жаппай және Өнеркәсіптік ғимараттар мен азаматтық 

ғимараттарды жобалау және жобалау дағдыларына үйрету; D) көпірлерді жобалауда машиналар мен 



207 

 

жабдықтарды пайдалану, ұйымдастыру, құрылыстың барлық процесін меңгеру. E) студенттік Көпірлер мен 

туннельдерді есептеу мен жобалауда практикалық дағдыларды меңгеру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдарын жаңғырту және күрделі жөндеу 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бакалавр кәсіби ісін орындауына қажетті теориялық негіздерді оқу және 

автомобиль жолдарын іздену және жобалау саласында тәжірибелік дағдыларды дамыту. Мына стандартқа сәйкес 

«Автомобиль жолдары мен аэродромдарды салу» дайындау профилімен бітірушілер - бакалаврлар, құрылыс-

монтаж жұмыстарын атқаратын ұжымдарды басқара алу, жоба-құрастырушы жұмыстарын орындай алуы, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль жолдарына қойылатын талаптар бойынша нормативтік құжаттарды 

пайдалана отырып жобалау және зерттеу. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы II 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Негізгі ғылыми-техникалық проблемалардың жағдайы мен жол 

құрылысының даму болашақтары туралы; Жол құрылысы саласында жоба құрылыс пен ұйымдық-басқару 
мақсаттарын шешу кезіндегі талдау жүйесі туралы; В) Қоршаған орта, экология және өмірәрекетінің қауіпсіздігін 

қорғау проблемалары туралы; Жол және аэродромдар құрылысында инженерлік ізденістер мен техника-

экономиялық негіздеудің технологиясын және әдісін;  С) Жобалау құжаттарының құрамы мен 

мазмұнын; Автомобиль жолдарының элементтері мен оның бойындағы инженерлік құрылымдардың есептеу 

және құрастыру негіздерін. D) Жоғарыда белгіленген кәсіпшіліктің түрлеріне қатысты, нормативті және заңға 

сүйенген құжаттарды құрастыруды және қолдануды; автомобиль жолдарының негізгі элементтерінің және 

онымен байланысты инженерлік құрылым құрылыстарын есептеуді орындауды; Е) Болашақта даму талаптарына 

тиісті жол құрылыс салаларын және жолдың экоқұрылымға техногендік әсерін ескере, жобалы шешімдерді 

өңдеуді.  

12.2. Модуль - Құрылыс технологиясы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірістік ғимараттар технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді қазіргі заманғы әдістер 

және тәсілдермен тұрғызуға теориялық негізді игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Негіздер  мен  іргетастарды  күшейту  технологиясы. Тұтас құймалы бетоннан  және  
темірбетоннан  тұрғызылған ғимараттар мен имараттардың кетергіш  конструкцияларын  күшейту  техно- логиясы.  

Темір  және  ағаш  конструкцияларын  күшейту  технологиясы.  Құрылыс  жұмыстары  өндірісінің арнайы тәсілдері.   

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І,ІІ. 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың кешендері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу түрлі нысандар принциптерін құрылысына 

жұмыс орындарын ұйымдастыру жолдары туралы ақпарат; В) іргелі ұғымдық аппараты анықтау және пәннің 

қолданбалы аспектілері; С) домен талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылысын ұйымдастыру жөніндегі тұжырымдамалық моделін әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару 

негіздерін білу; Е) өндірістік бірлік құнын талдау және өнімділігін жүргізу, бастапқы өндірістік бірлік жұмысы 

үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, техникалық құжаттаманы дайындау, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілік. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Азаматтық ғимараттар технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді қазіргі заманғы әдістер 
және тәсілдермен тұрғызуға теориялық негізді игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұймеретті толық құрамалы конструкциялардан тұрғызу технологиясы. Толық 

құрамалы тұрғын және қоғамдық үймереттердің құрылыс-конструктивтік шешімдері. Жобадағы үймереттің 

сүлбелері, қабаттар, ұзындығы және конфигурациясы. Жинақтау жұмыстары өндірісінің мерзімдік жоспарын 

тұрғызу. Жұмыстардың реттілігі және араластылығы. Тасқынды ұйымдастыру. Жинақтау жұмыстарының сапасын 

қамтамасыз ету. Техника-әкономикалық көрсеткіштер. Тұрғын үймереттер мен ғимараттарды тұрғызу технологиясы. 

Тұтас құймалы темірбетоннан үймереттерді тұрғызу технологиясы. Тұтас құймалы және тұтас құймалы-құрамалы 

үймереттердің құрылыс-конструктивтік шешімдері. Үймереттердің алымдарға және қабаттарға (ярустарға) бөлу. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І, Құрылыс 

материалдары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың кешендері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу түрлі нысандар принциптерін құрылысына 

жұмыс орындарын ұйымдастыру жолдары туралы ақпарат; В) іргелі ұғымдық аппараты анықтау және пәннің 

қолданбалы аспектілері; С) домен талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылысын ұйымдастыру жөніндегі тұжырымдамалық моделін әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару 

негіздерін білу; Е) өндірістік бірлік құнын талдау және өнімділігін жүргізу, бастапқы өндірістік бірлік жұмысы 

үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, техникалық құжаттаманы дайындау, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілік. 

 

12.3. Модуль - Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс нысандарын жөндеу негіздері 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттермен қазіргі заманғы әдістер және тәсілдермен ғимараттар мен 

имаратарды жөндеу технологияларын теориялық негізде игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: теориялық негіздерді, тиімді құрылыс материалдар мен құралымдарды, қазіргі 
техникалық құралдарды қолдануға, жұмысшылар еңбегін үдемелі ұйымдастыруға негізделген жеке құрылыс-

жөндеу жұмыстарды орындау әдістері мен тәсілдерін оқып білу. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І,ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс-жөндеу жұмыстардың жеке түрін орындау негізін;  құрылыс 

алаңын инженерлік дайындау технологиясының ерекшеліктерін; В) құрылыс-жөндеу жұмыстарын 

технологиялық жобалау әдістемесін; С) әрлеу жұмыстарын жөнінде түсініктері болуы; D) құрылысты 

ұйымдастырушылық-технологиялық дайындауға икемді болуы; Е) жұмыс өндірісінің реттілігін анықтау; 

мерзімдік жоспарды есептеу практикалық машықтарды иемденуі қажет. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс нысандарын жаңғырту технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді қазіргі заманғы әдістер 

және тәсілдермен тұрғызуға теориялық негізді игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Ұймеретті толық құрамалы конструкциялардан тұрғызу технологиясы. Толық құрамалы 

тұрғын және қоғамдық үймереттердің құрылыс-конструктивтік шешімдері. Жобадағы үймереттің сүлбелері, 
қабаттар, ұзындығы және конфигурациясы. Жинақтау жұмыстары өндірісінің мерзімдік жоспарын тұрғызу. 

Жұмыстардың реттілігі және араластылығы. Тасқынды ұйымдастыру. Жинақтау жұмыстарының сапасын қамтамасыз 

ету. Техника-әкономикалық көрсеткіштер. Тұрғын үймереттер мен ғимараттарды тұрғызу технологиясы. Тұтас 

құймалы темірбетоннан үймереттерді тұрғызу технологиясы. Тұтас құймалы және тұтас құймалы-құрамалы 

үймереттердің құрылыс-конструктивтік шешімдері. Үймереттердің алымдарға және қабаттарға (ярустарға) бөлу. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І, Құрылыс 

материалдары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың кешендері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу түрлі нысандар принциптерін құрылысына 

жұмыс орындарын ұйымдастыру жолдары туралы ақпарат;В) іргелі ұғымдық аппараты анықтау және пәннің 

қолданбалы аспектілері; С) домен талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылысын ұйымдастыру жөніндегі тұжырымдамалық моделін әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару 

негіздерін білу; Е) өндірістік бірлік құнын талдау және өнімділігін жүргізу, бастапқы өндірістік бірлік жұмысы 

үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, техникалық құжаттаманы дайындау, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілік. 

 
13.1. Модуль - Арнайы құрылыс I 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кеңістік және арнайы құрылыс темірбетон конструкцияларын жобалау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кеңістікті конструкцияларды есептеп жобалаудың алғы шарттары. Конструкция 

түрлері, есепті схема және есепті қима мәні. Статикалық анықталған және анықталмаған конструкциялар. 

Оларды есептеу әдістері, айырмашылық ерекшеліктері, артықшылығы, кемшілігі. Аталған конструкцияларды 

арматуралау жүелері, олардың ерекшеліктері. Кеңістікті конструкциялар-дың классификациясы. Олардың 

құрылыста қолданыс саласы, артықшылығы және кемшілігі. Бір қисық радиусті кеңістікті конструкциялар. Ең 

қисық радиусті жатын кеңістікті конструкциялар.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оң және теріс Гаус қисықты кеңістікті конструкциялардың беттерін жасау түрлері. 

Оң Гаус қисықты жатын кеңістікті конструкцияның (оболочка) ерекшілігі. Моментсіз және моменті кернеулі – 

деформативті күйі тепе-теңдік теңдеуі және күштерді анықтау, оның таралу эпюрасы. Оған сәйкес  оболочканы 

арматуралау түрі. Цилиндрлі оболочкалар жалпы мағлұмат, қолдану салалары. Ұзын цилиндрлі оболочка, 

конструктивті шешімі, Есепті схемасы және қимасы. Оболочка бетінде күштердің таралу эпюрасы оны 

арматуралау жүйесі.  Қысқа цилиндрлі оболочкалар есепті схема және қима күштерді анықтау және оны 

арматуралау жүйесі. Күмбездер, олардың конструктивті шешімдері, Есептеу әдісі  ішкі күштерді анықтау оның 

тірек конструкциясы. Оларды арматуралау жүйесі. Тиімді жабын конструкциясын таңдау азаматтық құрылыс 

үшін қыры жоғары қараған. Тегіс бетті жабын плитасы оның конструктивті шешімі, артықшылығы және 

кемшілігі оны есептеу шектік күй әдісі бойынша. Арматуралау жүйесі. Технико-экономикалық көрсеткіші. 

Пререквизиттері: Математика І, Инженерлік графика 1,2, Инженерлік механика, Геодезия. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білім және құрылымдардың беріктігі және операциялық жағдайлар 

мақсатына негізделген, материалдың қасиеттерін таңдау және оңтайландыру қосындылары, материалдық және 

дизайн функционалдық қарым-қатынастарды түсіну студенттерді тұжырымдау; құрамын, құрылымын және 

табиғи және техногендік шикізатты пайдалана отырып қажетті функционалдық қасиеттері бар материалдар 

алудың технологиялық негіздері, өндіріс және тұтыну сапасын бақылау және сертификаттау кезеңдерінде 
аспаптық әдістерін зерттеу; В) Құрылыс және ұшақ модельдер мен ғимараттардың сызбаларын орындау және оқу 

үшін, жобалық құжаттамаға дайындау және геометриялық негізгі заңдылықтарын иелену қажет. С) Құрылыс 

материалдарын өндіру, бұйымдар мен құрылымдарды , машиналар мен жабдықтардың технологиялық 

процестерді жетілдіру және дамыту технология әдістерін иемдену. D) әзірлеу және көрсетілген рәсімдерге 

эксперименттер жүргізу автоматтандыру жобалау және ғылыми-зерттеу әдістерін стандартты пакеттер негізінде 

математикалық модельдеу иелену;  Е) Технология ережелерін білу , орнату, тестілеу және құрылымдардың, 

жүйелер мен жабдықтардың инженерлік құрылыс жобаларының, кәсіпорын өндірген өнім үлгілерін пайдалануға 

орнату; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды тұрғызу технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Топырақтардың динамикасы, оның сейсмикалық күштерге әсерi, категориясы 

түрлерi. Сейсмикалық микроаудандар. Есептi сейсмикалық күштi анықтау. "А" және "Б" әдiсi. Сеймикалық 

коэффициенттердiң физикалық мәнi-коэффициентi. Есептi сейсмикалық жүктеме күштi анықтау. Жерсiлкiнiсiне 

төзiмдi құрылыс принциптерi. Көлемдiк-жоба шешiм  конструктивтi схемалар. Сейсмикалық кѕштердi кемiту 

тәсiлдерi, кеңiстiктi жұмыс iстеудiң конструкцияға әсерi. Пластикалық деформация. Антисейсмикалық 
белбеулер, жiптер олардың инженерлiк шешiмдерi.  Iргетастар мен негiздер. Iргетастарды жобалаудың негiзгi 

жолдары.  Материалдарға қойылатын талаптар. Қолдану салалары.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Сейсмикалық  аудандардағы  құрылыстың  қымбаттылығы.  Сейсмология  мен  

сейсмикалық құрылыстардағы  ғылыми  ізденістер.  Жер  сілкіну  себебептері туралы.  Жер  қыртысының  

құрылысы.  Тектоникалық жерсілкіну. Инженерлік сейсмология. Жер сілкіну механизмі. Жер сілкіну 

классификациясы және географиясы. Жер шарының  жер  сілкіну  белдеулері.  Тынық  мухит  сейсмикалық  

белдеуі,  жерорта  теңізі  сейсмикалық  белдеуі  және трансазиаттық    сейсмикалық  белдеу.  Сейсмикалық  

районндау  және  аумақтарды  және  құрылыс  алаңдарын микрорайондау. Сейсмикалық аудандар картасы. 

Құрылыс алаңының сейсмикалық көрсеткіші. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары, Архитектура 1, Құрылыс конструкциялары1,2. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың кешендері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу түрлі нысандар принциптерін құрылысына 

жұмыс орындарын ұйымдастыру жолдары туралы ақпарат; В) іргелі ұғымдық аппараты анықтау және пәннің 

қолданбалы аспектілері; С) домен талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылысын ұйымдастыру жөніндегі тұжырымдамалық моделін әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару 

негіздерін білу; Е) өндірістік бірлік құнын талдау және өнімділігін жүргізу, бастапқы өндірістік бірлік жұмысы 
үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, техникалық құжаттаманы дайындау, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілік. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдары және жол шаруашылығы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.. 

Курсты оқытудың мақсаты: өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс бойынша кең бейіндегі мамандарды 

дайындау- ғимараттар мен құрылыстардың металл құрылымдарын жобалау, дайындау, монтаждау және күшейту 

дағдыларына ие және құрылыс саласында жауапты инженерлік лауазымдарды атқаруға қабілетті металл кедергісі 

теориясы саласында терең білімі бар бакалаврларды дайындау . 

Пәннің қысқаша мазмұны: ғимараттардың металл конструкцияларының элементтерін есептеу дағдыларын, 

металл конструкциялардың конструктивтік элементтерінің жұмысын жүктеудің, құрастырудың және түсінудің 
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әр түрлі түрлеріне дағдыландыру . Құрылыс металл конструкцияларында қолданылатын материалдардың негізгі 

қасиеттері мен жұмысы. Темірбетон құрылымдарын есептеу негіздері. Сортамент. Қосылыстар 

металлическихконструкций (дәнекерлеу, бұрандамалық, заклепочные). Арқалықтар және Арқалық 

конструкциялары. Орталық қысуға жұмыс істейтін бағаналар мен өзектер. Ферма. Бір қабатты өндірістік 

ғимараттардың конструкциялары. 

Пререквизиттері: Физика, Инженерлік механика 1, Құрылыс конструкциялары І.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттердің темір-бетон және тас конструкцияларды жобалау және 

есептеу теориясы мен практикасы саласында кеңінен таралған терминологиялық қорды және кәсіби лексиканы 

пайдалану дағдыларын жетілдіруді қамтамасыз ету; студенттердің темір – бетон және тас конструкциялардың 

негізгі құрамдастарының-бетонның, арматураның, тас материалдардың және т. б. физика-механикалық 

қасиеттерін білуін қамтамасыз ету.; В)әр түрлі кернеулі-деформацияланған күйлер – көлденең иілу, центрден тыс 

сығылу, орталық және центрден тыс созылу, бұрумен иілу кезінде темір-бетон конструкцияларының 

элементтерінің кедергі теориясының негіздерін студенттердің меңгеруін қамтамасыз ету; С) студенттерге темір-

бетон кедергісі теориясының негізгі ережелерін табиғи сынақтармен Растауды көрсету; әртүрлі кернеулі-

деформацияланған күйлер кезінде тас және арматура конструкцияларының элементтерінің кедергі теориясының 

негіздерін студенттердің меңгеруін қамтамасыз ету; С) темір-бетон; өндірістік және Азаматтық ғимараттар мен 
жаппай құрылыс құрылыстарының конструкциясын есептеу және жобалау дағдыларын үйрету; D) студенттердің 

жаппай құрылыс құрылыстарының өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттарын есептеу және құрастырудың 

практикалық дағдыларын меңгеру; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Күрделі геологиялық жағдайларда ғимараттар мен үймереттер құрылысы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Табиғи зерттеулер жүргізу кезінде пайдалану ортасын зерттеу және қауіпсіздік 

техникасы. Ғимараттар жұмысының нақты шарттары. Шөгінділер мен зақымдануларды анықтау және тіркеу. 

Куәландыру. Құжаттамамен танысу, құрылысты қарау және өлшемдер мен қималарды бақылау тексеру. Құрылыс 

конструкцияларының жұмысын модельдеу әдістері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл энергияны тиімді (ұтымды) пайдалану немесе "отынның бесінші түрі" - 

ғимараттарда немесе өндірістегі технологиялық процестерде энергияны тұтынудың белгіленген деңгейін 

қамтамасыз ету үшін аз мөлшерде энергия пайдалану. Бұл білім саласы инженерия, Экономика, Юриспруденция 

және әлеуметтану тоғысында орналасқан. Халық үшін — коммуналдық шығындардың айтарлықтай қысқаруы, 

ел үшін — ресурстарды үнемдеу, өнеркәсіп өнімділігін және бәсекеге қабілеттілікті арттыру, экология үшін — 

атмосфераға шығарынды газдарды шектеу, энергетикалық компаниялар үшін — отын шығындарын және 
құрылысқа негізсіз трасты төмендету. Энергияны үнемдеуге (үнемдеу, энергияны сақтау) қарағанда, ең бастысы 

энергия тұтынуды азайтуға бағытталған энергия тиімділігі (энергия тұтынудың пайдалылығы) — энергияны 

пайдалы (тиімді) жұмсау. 

Пререквизиттері: Математика І, Құрылыс конструкциялары 1, Сәулет I.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылыми зерттеудің әдістемесі мен технологиясын зерттеу, ғылыми 

есептерді дайындау және ғылыми мақалалар мен жұмыстарды жазу. В) ғылыми таным және шығармашылық 

методологиясы. Эксперименталды деректерді өңдеу әдістері. С) математикалық модельдеу. Ғылыми еңбек 

техникасы мен техникасы, ғылыми еңбек технологиясы, ғылыми есептер дайындау және жұмыстарды жазу. D) 

ғылыми зерттеулерді жүргізу тәртібі. E) Қазақстанда да, шетелде де құрылыс объектілерін зерттеу және сынау 

жүргізудің негізгі принциптері, Құрылыс конструкцияларын зерттеу және сынау мәселелері, теория мен 

практиканы одан әрі дамытуға бағытталған зерттеулер мен әзірлемелер, прогрессивті және экономикалық 

орынды шешімдер жасау. Осы пәннің материалдарын табысты игеру үшін физика, Жоғары математика 

бөлімдерін қайталау қажет.Кафедрада оқитын курс бөлімдері жиі кездесетін және жай ғана біздің түлектеріміздің 

күнделікті инженерлік іс-әрекетінде есептік-конструкторлық бағытпен қажетті күрделі арнайы зерттеу және 

сынақ сұрақтарын қамтиды. 

 
13.2. Модуль - Арнайы құрылыс II 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ағаш конструкцияларын жобалау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: пластмасса және ағаш конструкцияларына қажет тиімді материалдардың 

қасиеттерімен танысу; фермалардың, арқалықтардың, ұстындардың т.п.б. конструкциялардың пайдалану 

жағдайын қамтамасыз ететін есептеулер жолдарымен танысу; экономикалық тиімді вариантқа қол жеткізу үшін, 

өте тиімді конструктивтік шешімдерді таңдай білу дағдысын студенттерге меңгерту; материалдары әр түрлі 

негізгі көтергіш конструкциялар қимасын – сандық, салалық жағынан бағалау, кейбір арнайы өндірістік-

азаматтық ғимараттар мен құрылымдарды жобалау әдістері мен танысу және үйрену.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ағаш пен пластмассадан жасалған конструкцияларды дайындау, тасымалдау, 

монтаждау аса көп жұмыс шығынын және зор механизмдерді қолдануды қажет етпейді. Бұл конструкциялар 

сенімді, төзімді, оларды дұрыс пайдаланса, өте ұзақ мерзімге жарайды.   

Пререквизиттері:Инженерлік графика 1,2, Құрылыс материалдары, Архитектура 1, Құрылыс 

конструкциялары1,2. 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) АжПК есептеу элементтерінің материалдары мен әдістері жобалау 

мүмкіндіктерін зерттеу В) жазық негізгі нысаны мен ғимараттарды ағаш және пластмассадан жасалған үш 

өлшемді құрылымдарды білу; АжПК технологиясын  өндіру негіздерін білу; С) түрлі мақсаттағы ғимараттар мен 

құрылыстардың бөлігі ретінде пайдалану үшін негізгі ережелер мен талаптарды білу. АжПК жобалау үшін қазіргі 

заманғы есептеу әдістерін пайдалануға үйренеді; D) қазіргі заманғы, нормативтік-техникалық және анықтамалық 

пайдалануға үйренеді; АжПК түрлі мақсаттағы ғимараттар мен құрылыстардан тұратын негізгі формаларын 

үйрету және жобалау.E) Жобалық есептеулер алдын ала техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізу, 

жобалау және операциялық-техникалық құжаттаманы әзірлеу, аяқталған құрылыс жұмыстарын шығаруға, даму 

жобалары мен техникалық құжаттама, стандарттарға, техникалық және басқа да нормативтік құжаттарды 

ғимаратында сақталуға бақылау қабілеттілігі. 

 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Зілзалаға тұрақты ғимараттар негіздері 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Топырақтардың динамикасы, оның  сейсмикалық күштерге әсерi, негіз  түрлерi. 

Негіздер классификациясы. Есептi сейсмикалық күштi анықтау. Сеймикалық коэффициенттердiң физикалық 

мәнi-коэффициентi. Есептi сейсмикалық жүктеме күштi анықтау. Жерсiлкiнiсiне төзiмдi құрылыс принциптерi. 

Көлемдiк-жоба шешiм  конструктивтi схемалар. Сейсмикалық кѕштердi кемiту тәсiлдерi, кеңiстiктi жұмыс 

iстеудiң конструкцияға әсерi. Деформация түрлері. Жiктер олардың инженерлiк шешiмдерi.  Iргетастар мен 

негiздер. Iргетастарды жобалаудың негiзгi жолдары.  Негіздерге  қойылатын талаптар. Негіздердің қолдану 

салалары.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Сейсмикалық  аудандардағы  негіздердің әркелкі болуы.  Сейсмикалық 

құрылыстардағы  ғылыми  ізденістер.  Жер  сілкіну  себептері туралы.  Жер  қыртысының  құрылысы.  

Тектоникалық аймақтағы негіздер классификациясы. Инженерлік сейсмология. Негіздер механизмі..  

Сейсмикалық   аумақтарды  және  құрылыс  алаңдарындың негіздерін жобалау.  

Пререквизиттері:Құрылыс материалдары, Архитектура 1, Құрылыс конструкциялары 1,2. 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Зілзалаға тұрақты ғимараттар негіздері мен олардың кешендері, ұйымдық 

құрылымдар мен операцияларды салу түрлі нысандар принциптерін құрылысына жұмыс орындарын 

ұйымдастыру жолдары туралы ақпарат;В) Зілзалаға тұрақты ғимараттар негіздерінің ақпаратын анықтау және 

пәннің қолданбалы аспектілері; С) Зілзалаға тұрақты ғимараттар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі 

тұжырымдамалық моделін әзірлеу; D) құрылыс саласындағы  Зілзалаға тұрақты ғимараттар негіздері жобалай 

білу; Е) Зілзалаға тұрақты ғимараттар негіздердің теориялық талдау және практикалық жүргізу, зілзалаға тұрақты 

ғимараттар негіздері жобалау  мүмкіндігі 

 

13.3. Модуль - Арнайы ғимараттарды жобалау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс саласында сапаны басқару 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: пластмасса және ағаш конструкцияларына қажет тиімді материалдардың 

қасиеттерімен танысу; фермалардың, арқалықтардың, ұстындардың т.п.б. конструкциялардың пайдалану 

жағдайын қамтамасыз ететін есептеулер жолдарымен танысу; экономикалық тиімді вариантқа қол жеткізу үшін, 

өте тиімді конструктивтік шешімдерді таңдай білу дағдысын студенттерге меңгерту; материалдары әр түрлі 
негізгі көтергіш конструкциялар қимасын – сандық, салалық жағынан бағалау, кейбір арнайы өндірістік-

азаматтық ғимараттар мен құрылымдарды жобалау әдістері мен танысу және үйрену.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ағаш пен пластмассадан жасалған конструкцияларды дайындау, тасымалдау, 

монтаждау аса көп жұмыс шығынын және зор механизмдерді қолдануды қажет етпейді. Бұл конструкциялар 

сенімді, төзімді, оларды дұрыс пайдаланса, өте ұзақ мерзімге жарайды.   

Пререквизиттері: Инженерлік графика 1,2, Құрылыс материалдары, Архитектура 1, Құрылыс 

конструкциялары1,2. 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Интеллектуалдық іс-әрекеттер нәтижелерін коммерцияландыру 

кезеңдерінің өзара байланысы мен мағынасы туралы түсінікті қалыптастыру; В) интеллектуалдық  іс-әрекеттер  

мен  нарыққа  шығарылған  зерттеу  нәтижелерінен  пайда  алудың  негізгі  үлгілерімен танысу;  интеллектуалдық  

іс-әрекеттер  нәтижелеріне  аудит  жүргізудің,  бизнес-идеяларға  талдау  мен  іріктеуді орындаудың негізгі 
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кезеңдерін меңгеру С) Құрылыс  индустриясы  өнімдері  сапасын жоғарылату және технологиялық үрдістерді 

бақылау негіздері. Өнімнің сапасына әсер етуші негізгі факторлар және жағдайлары. D) Құрылыс  материалдары  

мен  бұйымдары  сапасын  қалыптастыру  негіздері  өнім  сапасын  басқару жүйесінің  негізгі  ережелері.  

Стандарттау  негізінде  сапаны  басқару.  Дайын  өнім  сапасын  бағалау.  E) Бағалау  әдістері және сапа 

көрсеткіштері. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Зіл-залаға тұрақты ғимараттарды сынау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Топырақтардың динамикасы, оның сейсмикалық күштерге әсерi, категориясы 

түрлерi. Сейсмикалық микроаудандар. Есептi сейсмикалық күштi анықтау. "А" және "Б" әдiсi. Сеймикалық 

коэффициенттердiң физикалық мәнi-коэффициентi. Есептi сейсмикалық жүктеме күштi анықтау. Жерсiлкiнiсiне 

төзiмдi құрылыс принциптерi. Көлемдiк-жоба шешiм  конструктивтi схемалар. Сейсмикалық кѕштердi кемiту 

тәсiлдерi, кеңiстiктi жұмыс iстеудiң конструкцияға әсерi. Пластикалық деформация. Антисейсмикалық 

белбеулер, жiптер олардың инженерлiк шешiмдерi.  Iргетастар мен негiздер. Iргетастарды жобалаудың негiзгi 

жолдары.  Материалдарға қойылатын талаптар. Қолдану салалары.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Сейсмикалық  аудандардағы  құрылыстың  қымбаттылығы.  Сейсмология  мен  
сейсмикалық құрылыстардағы  ғылыми  ізденістер.  Жер  сілкіну  себебептері туралы.  Жер  қыртысының  

құрылысы.  Тектоникалық жерсілкіну. Инженерлік сейсмология. Жер сілкіну механизмі. Жер сілкіну 

классификациясы және географиясы. Жер шарының  жер  сілкіну  белдеулері.  Тынық  мухит  сейсмикалық  

белдеуі,  жерорта  теңізі  сейсмикалық  белдеуі  және трансазиаттық    сейсмикалық  белдеу.  Сейсмикалық  

районндау  және  аумақтарды  және  құрылыс  алаңдарын микрорайондау. Сейсмикалық аудандар картасы. 

Құрылыс алаңының сейсмикалық көрсеткіші. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары,  Архитектура 1, Құрылыс конструкциялары 1,2. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс жұмыстары мен құрылыс ұйымдарының жеке объектілер мен 

олардың кешендері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу түрлі нысандар принциптерін құрылысына 

жұмыс орындарын ұйымдастыру жолдары туралы ақпарат; В) іргелі ұғымдық аппараты анықтау және пәннің 

қолданбалы аспектілері; С) домен талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар мен құрылыстардың 

құрылысын ұйымдастыру жөніндегі тұжырымдамалық моделін әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару 

негіздерін білу; Е) өндірістік бірлік құнын талдау және өнімділігін жүргізу, бастапқы өндірістік бірлік жұмысы 

үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, техникалық құжаттаманы дайындау, сондай-ақ бекітілген нысандар 

бойынша белгіленген есептілік. 

 

14.1. Модуль - Құрылыс өндірісін ұйымдастыру  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бетон жұмыстарының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіптік модульді меңгеру барысында білім алушы кәсіби қызметтің көрсетілген 

түрін және тиісті кәсіби құзыреттілікті меңгеру мақсатында 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қажеттілігіне қарай бетон қоспасын дайындау: объект маңындағы циклдік және 

үздіксіз жұмыс істейтін бетон араластырғыш қондырғыларда және бетон зауыттарында. Бетон қоспасын 

дайындаудың негізгі операциялары. Бетон құрамын іріктеу реті, құрамдастарды мөлшерлеу. Цемент қоймалары 

және оларды толтырғыштар. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары 1,2. Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бетон жұмыстарына арналған құралдарды, айлабұйымдар мен мүкәммалды, 

машиналар мен механизмдерді таңдауға, бетондауға түрлі оверхностарды дайындауға, дайын элементтерден 

қалыптардың әр түрлі түрлерін дайындауға, жөндеуге және жинауға; В) түрлі бетон және темір-бетон 

конструкцияларының қалыптарын орнатуға және бөлшектеуге, қалыптау жұмыстарын орындау ақауларын 
бақылауға және жоюға; с) бетон қоспасын берілген құрам бойынша қолмен және механикаландырылған тәсілмен 

дайындауға; с) бетон қоспасын; D) Бетон жұмыстары өндірісінің жұмыс сызбалары мен сызбаларын оқу, жұмыс 

қауіпсіздігі талаптарын ескере отырып жұмыс орнын ұйымдастыру, бетон қоспасын төсеу орнына әр түрлі 

тәсілдермен тасымалдау; Е) жұмыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау; бетон қоспаларына арналған бастапқы 

материалдардың сапасын бақылау, блоктар мен құрылыс учаскелерінің бетондауға дайындығын тексеру 

(негіздерді, қалыптарды, ормандар мен төсеніштерді, арматуралар мен қалау бөлшектерін дайындау). 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісін жоспарлауды және басқаруды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: болашақ мамандардың құрылыс процестерін жобалаудың теориялық негіздерін, 

жалпы ережелерді, жалпы құрылыс жұмыстарын жүргізудің заманауи әдістері мен тәсілдерін меңгеру. өндірісті 

басқару, ұйымдастыру, жоспарлау бойынша білім мен дағды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті басқарудағы ұйымдық модельдер. Желілік графиктер және процестер 

матрицалары. Ағынды әдістер. Өндірістік алаңдарды жоспарлау, уақытша құрылыстар мен жабдықтау. 

Қорлардың санын, жұмысшылардың қозғалыс кестесін есептеу. Өндірістік жұмыстардың күнтізбелік кестесі 

және қорларды есептеу. 

Пререквизиттері: Құрылыс конструкциялары 1,2. Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әр түрлі мақсаттағы объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс-монтаж 

жұмыстарын жүргізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру тәсілдері туралы мәліметтер.жеке объектілер мен 

олардың кешендерінің құрылысын ұйымдастыру принциптерін, ұйымдастыру құрылымдары мен құрылыс-

монтаж ұйымдарының өндірістік қызметін зерттеу; В) пәнді оқу нәтижесінде негізгі түсініктер, білім, білік пен 

дағды; С) пәндік саланы талдау, ғимараттар мен имараттарды тұрғызуды ұйымдастырудың тұжырымдамалық 

моделін әзірлеу білігін қалыптастыру; D) құрылыс саласындағы басқару негіздерімен таныстыру.; Е) жұмыс 

операцияларының, құрылыс процестері мен жұмыстарының құрамын белгілеуді, құрылыс процесін орындау 

әдісін және қажетті техникалық құралдарды негізді таңдай білу. 

 

 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жолдарды қыста пайдалану 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: агроөнеркәсіп кешенін құру кезінде болашақ құрылысшы-бакалаврдың кәсіби 

білімі мен қажетті практикалық дағдыларын қалыптастыру. Жобалау бойынша әртүрлі әдістерді зерттеу және 

осы бағыт бойынша қорытынды жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Агроөнеркәсіптік кешенді жобалау және тұрғызу әдістері туралы пән. 

Құрылымдарды күшейту бойынша ұсыныстар жобаланған. 

Пререквизиттері: Геодезия 1, Құрылыс материалдары 1, Сәулет 1, Құрылыс конструкциялары-1,  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) діңгекті-мұнаралы құрылыстарды салу әдістері; жер үсті резервуарлары мен 

газгольдерлерді салу әдістері; Құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу жобасының мазмұны мен құрылымы; В) 

арнайы мақсаттағы басылымдарды салу кезінде жұмыстарды өндіру және қабылдау ережесі; және 

мамандандырылған ағындарды жобалау; қарусыздану әдістерін нұсқалық жобалауды жүзеге асыру; С) 
құрылыстарға, сондай-ақ олардың жекелеген бөліктеріне жұмыс өндірісінің жобаларын әзірлеу, құрылыс-

конструкциялық сипаттамалары бойынша әртүрлі құрылыстарды салу технологияларын әзірлеу; D) түрлі 

құрылыстарды салу жөніндегі жұмыстардың құрамын анықтау; арнайы мақсаттағы ғимараттар мен 

құрылыстарға жұмыс өндірісінің жобасын әзірлеу; Е)ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі 

жұмыстардың құрамын анықтау; Е) ғимараттар мен құрылыстарды салу жөніндегі жұмыстардың; ғимараттарды 

салудың еңбек сыйымдылығы мен ұзақтығын анықтау;атқарушылық құжаттаманы ресімдеу. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдар құрылысын ұйымдастыру,  жоспарлау және басқару 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты : Автомобиль жолдар құрылысын ұйымдастыудың негізгі шарттарымен танысып, 

сметалық құдаттамаларды жоспарлап және жұмыс барысын басқару принциптерін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мердігерлік әдіспен құрылысты ұйымдастыру. Оның мәні. Мердігер құрылыс. 

Құрылыс ұйымдарының жіктелуі. Құрылыс ұйымының сапалы сипаттамалары. Субмердігерлік ұйымдардың бас 

мердігерлермен және тапсырыс берушілермен қарым қатынасы. Құрылыс өндірісінің жалпы жүйесінде 

мамандырылған ұйымдардың орны. Құрылыс ұйымдарының өндірістік қызметінің ерекшеліктері. Құрылыс 

көлемдері мен жұмыстар және оларды қолға түсіру үрдістері. Құрылыстағы конкурентті ұсыныстар. Сатуларға 
қатынасу тәртібі. Құрылыстағы келісімдер жүйесі. Заңамалық базасы. Келісім түрлері және іске асыру тәртібі. 

Келісімдер бойынша қарсы сұрақтарды шешу 

Пререквизиттері: Инженерлік графика 1,2, Құрылыс материалдары, Архитектура 1, Құрылыс 

конструкциялары1,2. 

Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс өндірісін ұйымдастырудың осы замаңғы әдістерін, құрылыстағы 

ұйымдық және контрактілік қатынастарды В) жобалау мен ізденістерді ұйымдастыруды жөнінде түсініктері 

болуы, өнеркәсіптік және тұрғын-азаматтық объектілерінің құрылысын ұйымдастырушылық-технологиялық 

дайындауды; С) құрылыс өндірісін ағынды тәсілмен ұйымдастыруды, құрылыстағы жүйелік жоспарлау және 

басқаруды білуі; D) жоба және жұмыс құжат кезеңінде құрылысты ұйымдастыруын жобалау, техникалық 

құжаттармен қамту; E) қойма шаруашылығының есебі, құрылысты сумен, электрқуатымен қамту икемді болуы, 

жұмыс өндірісінің реттілігін анықтау. 
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14.2. Модуль - Құрылыс технологиясын ұйымдастыру 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қыс мезгіліндегі бетон жұмыстарының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Қыс мезгіліндегі бетон жұмыстарының технологиясы" пәнін игерудің мақсаты- 

студенттерде қысқы жағдайда бетон жұмыстарын орындаудың технологиялық реттілігі мен негізгі технологиялары 

саласында білім қалыптастыру болып табылады. Бұл пәнді оқу қазіргі заманғы құрылыс машиналары мен басқа да 

механизация құралдарын қолдана отырып, бетон жұмыстарын жобалау саласындағы білімді қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау; технологиялық жабдықтар мен 

Машиналарды қабылдау, игеру және қызмет көрсету ; технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру, құрылыс объектілері мен тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық объектілерін салу және 

пайдалану сапасын, сондай-ақ шығарылатын өнімнің, машиналар мен жабдықтардың сапасын бақылаудың 

типтік әдістерін пайдалану. 

Пререквизиттері: Сәулет 1, құрылыс конструкциялары 1,2. Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, 

ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік жүйелерді пайдалану, қызмет көрсету, құрылыс материалдарын, 

бұйымдары мен конструкцияларын, машиналар мен жабдықтарды өндіру технологиясын, әдістерін білу; В) 

Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, ғимараттарды, құрылыстарды, 

инженерлік жүйелерді пайдалану, қызмет көрсету, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын, 

машиналар мен жабдықтарды өндіру әдістерімен пәнді меңгеру нәтижесінде студент әр түрлі температурадағы 

судың фазалық айналуын, теріс температурадағы бетонның құрылымы мен қатаюына теріс температураның 

әсерін, қыста бетонды ұстау әдістерін, қысқы жағдайларда бетонды ұстау әдістерінің негізгі технологиялық 

параметрлерін білуі тиіс.; С) пәнді меңгеру нәтижесінде студент Монолитті конструкцияларды қысқы бетондау 

әдістерінің негізгі технологиялық параметрлерін есептей білуі тиіс. D) пәнді меңгеру нәтижесінде студент қысқы 

жағдайларда бетонды ұстаудың ең оңтайлы әдістерін бағалау және таңдау жасай алады; Е) өз қызметінде 

нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісін басқаруды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: өндірісті басқару, ұйымдастыру, жоспарлау бойынша білім мен дағды. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті басқарудағы ұйымдық модельдер. Желілік графиктер және процестер 

матрицалары. Ағынды әдістер. Өндірістік алаңдарды жоспарлау, уақытша құрылыстар мен жабдықтау. 

Қорлардың санын, жұмысшылардың қозғалыс кестесін есептеу. Өндірістік жұмыстардың күнтізбелік кестесі 

және қорларды есептеу. 

Пререквизиттері: Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ, Құрылыс 

конструкциялары І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әр түрлі мақсаттағы объектілерді тұрғызу кезінде құрылыс-монтаж 

жұмыстарын жүргізу және жұмыс орындарын ұйымдастыру тәсілдері туралы мәліметтер.жеке объектілер мен 

олардың кешендерінің құрылысын ұйымдастыру принциптерін, ұйымдастыру құрылымдары мен құрылыс-

монтаж ұйымдарының өндірістік қызметін зерттеу; в) пәннің іргелі және қолданбалы аспектілерінің ұғымдық 

аппаратын ашу; с) ғимараттар мен құрылыстарды салуды ұйымдастырудың тұжырымдамалық моделін әзірлеу, 

пәндік облысты талдау біліктерін қалыптастыру; D) құрылыс саласындағы басқару негіздерімен таныстыру.; Е) 

жұмыс көлемін анықтау, жұмысты орындауға актілер жасау, орындалған жұмыстарды қабылдау және олардың 

сапасын бақылауды жүзеге асыру. 

 

14.3. Модуль - Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, басқару 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қыздыру және жылыту әдістерімен бетон жұмыстарының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: " Қыздыру және жылыту әдістерімен бетон жұмыстарының технологиясы " пәнін 

игерудің мақсаты- студенттерде қысқы жағдайда бетон жұмыстарын орындаудың технологиялық реттілігі мен 

негізгі технологиялары саласында білім қалыптастыру болып табылады. Бұл пәнді оқу қазіргі заманғы құрылыс 

машиналары мен басқа да механизация құралдарын қолдана отырып, бетон жұмыстарын жобалау саласындағы 

білімді қалыптастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: технологиялық тәртіптің сақталуын бақылау; технологиялық жабдықтар мен 

Машиналарды қабылдау, игеру және қызмет көрсету ; технологиялық процестерді метрологиялық қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру, құрылыс объектілері мен тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық объектілерін салу және 
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пайдалану сапасын, сондай-ақ шығарылатын өнімнің, машиналар мен жабдықтардың сапасын бақылаудың 

типтік әдістерін пайдалану. 

Пререквизиттері: Сәулет 1, құрылыс конструкциялары 1,2. Құрылыс өндірісінің технологиясы І, ІІ. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, 

ғимараттарды, құрылыстарды, инженерлік жүйелерді пайдалану, қызмет көрсету, құрылыс материалдарын, 

бұйымдары мен конструкцияларын, машиналар мен жабдықтарды өндіру технологиясын, әдістерін білу; В) 

Құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру, ғимараттарды, құрылыстарды, 

инженерлік жүйелерді пайдалану, қызмет көрсету, құрылыс материалдарын, бұйымдары мен құрастырмаларын, 

машиналар мен жабдықтарды өндіру әдістерімен пәнді меңгеру нәтижесінде студент әр түрлі температурадағы 

судың фазалық айналуын, теріс температурадағы бетонның құрылымы мен қатаюына теріс температураның 

әсерін, қыста бетонды ұстау әдістерін, қысқы жағдайларда бетонды ұстау әдістерінің негізгі технологиялық 

параметрлерін білуі тиіс.; С) пәнді меңгеру нәтижесінде студент Монолитті конструкцияларды қысқы бетондау 

әдістерінің негізгі технологиялық параметрлерін есептей білуі тиіс. D) пәнді меңгеру нәтижесінде студент қысқы 

жағдайларда бетонды ұстаудың ең оңтайлы әдістерін бағалау және таңдау жасай алады; Е) өз қызметінде 

нормативтік құқықтық құжаттарды қолдану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылыс өндірісін жобалауды  ұйымдастыру, құрылыс өндірісін жобалау, 

инженерлік-геологиялық ізденістер мен құрылысты жобалау, құрылыс өндірісін тасқынды жобалау негіздерін, 

ұйымдастыру-технологиялық жобалау барысындағы негізгі әдістер, құрылыс өндірісін тұтастай жоспарлау, 

азаматтық және өндірістік ғимараттар  құрылысын ұйымдастыру,  күнтізбекті жоспарлау, құрылыстың бас 

жоспарларын жобалау, есептеу, құрылыс өндірісін материалды-техникалық  базамен қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру негіздерін меңгереді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мердігерлік  құрылыс.  Құрылыс  ұйымдарының  классификациясы.  Құрылыс  

ұйымдарының  сапалық сипаттамалары.    Қосалқы  мердігерлердің  бас  мердігерлермен  және  тапсырма  

берушілермен  өзара  қатынастары. Мамандандырылған ұйымдардың құрылыс өндірісінің жалпы жүйесіндегі 

орны. Құрылыс ұйымдарының өндірістік қызметтерінің ерекшеліктері. Мердігерлік және оны алу процестері. 

Құрылыстағы бәсекелік ұсыныстар.  Тендерлер және оған қатысу процедуралары.  Құрылыстағы келісім-шарт 

жасау жүйесі. Құқықтық базасы. Келісім-шарт жасау түрлері және реті. Келісім-шарт бойынша 

келіспеушіліктерді шешу. 

Пререквизиттері:Құрылыс материалдары, Архитектура 1, Құрылыс конструкциялары1,2. 
Постреквизиттері:Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру мен құрылыс ұйымдарының 

жеке объектілері, ұйымдық құрылымдар мен операцияларды салу принциптерін ұйымдастыру жолдары туралы 

ақпарат; В) құрылыс өндірісін жобалауды ұйымдастыру анықтау және пәннің қолданбалы аспектілері; С) 

құрылыстық жобаларды талдау дағдыларын қалыптастыру, ғимараттар құрылысын ұйымдастыру жөніндегі 

тұжырымдамасын  әзірлеу; D) құрылыс саласындағы басқару негіздерін білу; Е) ғимараттың жалпы құнын талдау 

және еңбек өнімділігін жүргізу, өндірістік жұмысы үшін жедел жоспарларын әзірлеу мүмкіндігі, құжаттаманы 

дайындау. 

6В07302  - КӨЛІК ҚҰРЫЛЫСЫ  
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5.1 Модуль - Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және спорт, 14 кредит 

ЖБП ТК KBN 2112 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 5 

ЖБП МК Fil 2113 Философия 3 5 

ЖБП МК DSh 2114 Дене шынықтыру 3,4 4 

5.2 Модуль - Әлеуметтік ғылымдар және спорт, 14 кредит 

ЖБП ТК KN 2112 Құқық негіздері 3 5 

ЖБП МК Fil 2113 Философия 3 5 

ЖБП МК DSh 2114 Дене шынықтыру 3,4 4 

6.1 Модуль - Жалпытехникалық пәндер, 13 кредит 

БП ТК MK 2215 Материалдар кедергісі 3 5 
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БП ЖК Him 2216 Химия 3 3 

БП ТК EE 2217 Электротехника және электроника 4 5 

6.2 Модуль - Техникалық пәндер, 13 кредит 

БП ТК TM 2215 Техникалық механика 3 5 

БП ЖК Him 2216 Химия 3 3 

БП ТК 
KKZhEKE 

2217 
Көлік құрылысы жабдықтарын электрлік қамтамасыз ету 4 5 

7.1 Модуль - Құрылыс инженирингі, 15 кредит 

БП ТК IZh 2218 Инженерлік жүйелер 3 5 

БП ТК IGTM 2219 Инженерлік геология, топырақ механикасы 4 5 

БП ТК MSKS 2220 Метрология, стандарттау және құрылысты сертификаттау 4 5 

7.2 Модуль - Жол құрылысын бақылау және жабдықтау, 15 кредит 

БП ТК IZhZh 2218 Инженерлік желілер және жабдықтар 3 5 

БП ТК ZhKT 2219 Жол құрылысындағы топырақтану 4 5 

БП ТК MSBUS 2220 Метрология, сапаны бақылау және өндірістік сынақтар 4 5 

8.1 Модуль - Өндірістік қызмет негіздері, 18 кредит 

БП ТК KSС 2221 Құрылыс саласын цифрландыру 3 5 

БП ЖК ZhKM 2222 Жол-құрылыс материалдары 4 5 

БП ТК KKEK 2323 Көлік құрылысындағы еңбекті қорғау 4 5 

БП  Өндірістік тәжірибе 4 3 

8.2 Модуль - Өндірісті цифрландыру және құрылыс материалдары, 18 кредит 

БП ТК AZhKС 2221 Автокөлік жолдары құрылысын цифрландыру 3 5 

БП ЖК ZhKM 2222 Жол-құрылыс материалдары 4 5 

БП ТК 
AZhKKOK 

2323 
Автокөлік жолдары құрылысында қоршаған ортаны қорғау 4 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 4 3 

 

5.1 Модуль - Әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар және спорт 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 
іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

5.2 Модуль - Әлеуметтік ғылымдар және спорт 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер 

мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере 

отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге 

де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқықтың пайда болуы. Мемлекеттің түсінігі және мәні. 

Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттің механизмі және мемлекеттің функциясы. Құқықтық мемлекет 

және азаматтық қоғам. Құқықтың түсінігі, мәні, қағидалары және функциялары. Құқықтың қайнар-көздері 

(нысаны), құқықтың нормасы, құқықтық қатынастар. Құқық шығармашылық және құқықты жүзеге асару. Құқық 
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бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық. Құқықтың түсінігі. Құқық ұғымының мәні. Құқық 

функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтың қайнар көздері. Құқық нормасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсінуВ) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

6.1 Модуль –  Жалпытехникалық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Материалдар кедергісі 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Конструкция мен машиналар элементтерінің беріктігін, қаттылығын және 

орнықтылығын есептеу әдістерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Қима әдісі. Қарапайым жүктеме кезінде ішкі күштердің эпюрлерін құру. Тура 

өзектің созылуы және сығылуы. Созылу және сығылу кезіндегі беріктікке және қаттылыққа есептер. Көлденең 

қималардың геометриялық сипаттамалары. Ығысу. Бұрау. Иілу. Иілу кезіндегі орын ауыстыруларды анықтау. 

Өзектің созылуымен немесе қысылуымен қиғаш иілу және иілу. Кернеу және деформация теориясы. 

Пререквизиттері: Жоғары математика. Физика. Инженерлік геодезия 

Постреквизиттері: Құрылыс конструкциялары. Құрылыс механикасы.  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) өзекті жүйелердің беріктігін, қаттылығын және орнықтылығын есептеу 

негізінде жатқан теориялық ережелерді білу; В) қатты дененің кернеулі - деформацияланған күй негіздерін; С) 

күрделі және динамикалық жүктеме кезінде беріктігі мен қаттылығын есептеу әдістерін білу; D) өзекті  

жүйелердің беріктігіне, қаттылығына және тұрақтылығына типтік есептерді жүргізе білу; Е) дене нүктесіндегі 

кернеулі және деформацияланған күйге талдау жүргізу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия 

Бағдарлама авторлары:Х. ғ. к., аға оқытушы Апендина А. К., доцент Байманова А. Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: химиялық ойлауды қалыптастыру байланысты нысандарға қолдану химиялық 

заңдар мен процестерді қазіргі заманғы техникада, таныстыру қасиеттерімен техникалық материалдарды; 

меңгеруі іргетасын қазіргі заманғы химия ғылымының және оның негізінде арнайы бөлімдерін химия; беруші: 

қазіргі заманғы даму үрдістері химиялық ғылым; назар аудару негіздері термодинамиканың элементтері мен 

құрылыстар заттар.  

Пәннің қысқаша мазмұны: химияның негізгі ұғымдары, зат құрылысының негіздері, атом құрылысы, Д. И. 

Менделеевтің периодтық жүйесі, коваленттік байланыс, иондық байланыс, заттардың өзара әрекеттесуі, 

химиялық термодинамика элементтері, химиялық реакциялардың жылдамдығы, химиялық тепе-теңдік, 

ерітінділер, электролиттер ерітінділері, тотығу-қалпына келтіру процестері, элементтер химиясы. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттері: Көлік құрылысы жабдықтарын электрлік қамтамасыз ету 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) елдің халық шаруашылығын химиямен және химиямен байланысты 

мәселелердің терең мәні мен мәні туралы; В) өндірістің экологиялық проблемалары туралы; С) химиялық 

эксперименттің техника негіздері; D) кейінгі пәндерді табысты оқу және қазіргі заманғы техникада 
қолданылатын жаңа химиялық материалдарды дұрыс пайдалану үшін қажетті химия бойынша белгілі бір білім 

кешені; есептеу және теориялық сипаттағы химиялық есептерді шешу; арнайы және анықтамалық әдебиеттерді 

пайдалану; Е) алынған эксперименттің негізінде 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехниика және электроника 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Терең теориялық дайындығы ғана емес, табиғаттың электрлік және магниттік 

құбылыстары саласында қажетті практикалық дағдылары бар білікті инженерлерді дайындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бұл курс электр және магнит тізбектері теориясының негіздері, Электр 

машиналарының, трансформаторлардың және басқа да электр техникалық құрылғылардың негізгі сипаттамалары 

мен жұмыс принциптері, сондай-ақ электр жетегі жұмысының типтік режимдері қарастырылады. 
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Пререквизиттері: Математика, Химия, Физика 

Постреквизиттері: Инженерлік механика I , Инженерлік механика II, Құрылыс машиналары мен жабдықтары 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) ақпаратты тарату жүйесінің жалпыланған схема элементтерінің құрамы 

мен міндетін, детерминирленген және кездейсоқ үздіксіз, импульстік және цифрлық сигналдардың уақытша және 

жиіліктік ұсыну тәсілдерін, көздердің өнімділігін және арналардың өткізу қабілетін анықтайтын негізгі 

арақатынастарды білу; В) параметрлерді табу, ажырату, бағалау және т. б. кезінде кедергіге төзімді қабылдау 

міндетін шешу тәсілдерін, модуляцияның негізгі тәсілдерін, кедергіге төзімді кодтардың түрлерін, оларды 

сипаттаудың математикалық тәсілдерін, әртүрлі қателіктердің статистикалары бар арналарда; С) арналардың 

сипаттамаларына (кедергілер деңгейіне, қателер статистикасына) сәйкес модуляция, кодтау, сигналдарды 

қабылдау және басқа да түрлендірулер тәсілдерін таңдай білу; D) ақпаратты беру жүйесінің тиімділігін және 

олардың қажетті жылдамдық пен берілістің дұрыстығын қамтамасыз ету мүмкіндігін бағалау; Е) жаңа тарату 

жүйелерінің жұмыс істеу принциптерінде және олардың элементтерінің функцияларында тандау. 

 

6.2 Модуль – Техникалық пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Техникалық механика 
Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Техникалық механиканың жалпы заңдары мен әдістерін меңгеру; кәсіби есептерді 

шешуде пәннің теориялық ережелерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Статика: статиканың негізгі ұғымдары мен аксиомалары. Жинақталатын күштердің 

жазық жүйесі. Күштер жұбы. Нүктеге қатысты күш моменті. Еркін орналасқан күштердің жазық жүйесі. 

Үйкелісті. Кеңістіктік күштер жүйесі. Ауырлық орталығы. Кинематика: кинематиканың негізгі ұғымдары. Нүкте 

кинематикасы. Қатты дененің қарапайым қозғалысы. Нүктенің күрделі қозғалысы. Динамика: негізгі түсініктер 

және аксиомалар. Инерция күші туралы түсінік. Кинетостатика әдісі. Тұрақты және айнымалы күштің жұмысы. 

Тең әсер ететін және ауырлық күшінің жұмысы. Қуаты. Машиналар мен механизмдердің ПӘК. Материалдар 

кедергісі: созылу және сығу. Иілу. Машина бөлшектері: Хабарлар туралы жалпы мәліметтер.  Кейбір 

механизмдер туралы жалпы мәліметтер. Редукторлар туралы жалпы мәліметтер. 

Пререквизиттері: Жоғары математика. Физика. Инженерлік геодезия 

Постреквизиттері: Құрылыс конструкциялары. Құрылыс механикасы.  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) материалдық денелердің қозғалысы мен тепе-теңдігін формалдау мен 

моделдеудің негізгі тәсілдерін білу; механикалық жүйелердің қозғалысы мен тепе-теңдігі туралы есептерді қою 

және шешу әдістерін білу; В) кәсіптік цикл пәндерін оқу кезінде техникалық механика бойынша алынған білімді 

қолдана білу; С) жалпы инженерлік және арнайы бейіндеу пәндерінен математикалық есептерді шешудің 
бастапқы дағдылары мен негізгі әдістерін меңгеру; ақпаратты өңдеу үшін қазіргі заманғы компьютерлерді 

практикалық пайдалану әдістерін және инженерлік есептерді шешудің сандық; D) сызбалардағы кеңістіктік 

объектілердің метрикалық есептерін шешудің графикалық тәсілдерімен, проекция жазықтығында кеңістіктік 

формаларды проекциялау және бейнелеу әдістерімен; Е) механика есептерін қою, зерттеу және шешудің негізгі 

қазіргі заманғы әдістерімен. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құрылысы жабдықтарын электрлік қамтамасыз ету 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мақсаты-телекоммуникациялық жүйелерде ақпаратты берудің негізгі 

заңдылықтарын оқып үйрену. Сонымен қатар, студенттерді телекоммуникация жүйелері мен желілерін құрудың 

негізгі тұжырымдамаларымен, модельдерімен және қағидаларымен, олардың қазіргі даму үрдістерімен және 

телекоммуникация саласындағы стандарттармен таныстыру қажет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс электр және магнит тізбектері теориясының негіздері, Электр 

машиналарының, трансформаторлардың және басқа да электр техникалық құрылғылардың негізгі сипаттамалары 

мен жұмыс принциптері, сондай-ақ электр жетегі жұмысының типтік режимдері қарастырылады. 

Пререквизиттері: Математика,  Химия, Физика 
Постреквизиттері: Инженерлік механика I , Инженерлік механика II, Құрылыс машиналары мен жабдықтары 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) ақпарат беру жүйесінің жалпыланған схема элементтерінің құрамы мен 

нысанын, детерминирленген және кездейсоқ үздіксіз, импульстік және цифрлық сигналдардың уақытша және 

жиіліктік ұсыну тәсілдерін, көздердің өнімділігін және арналардың өткізу қабілетін анықтайтын негізгі 

арақатынастарды білу; В) параметрлерді табу, ажырату, бағалау және т. б. кезінде кедергіге төзімді қабылдау 

есебін шешу тәсілдері, модуляцияның негізгі тәсілдері, кедергіге төзімді кодтардың түрлері, оларды сипаттаудың 

математикалық тәсілдері, әртүрлі қателердің статистиктері бар арналарда қолдану саласы және құру, арналарды 

бөлу принциптері және көп арналы жүйелердің құрылымдық сұлбалары; С) арналар сипаттамаларына (кедергілер 

деңгейі, қателер статистикасы және т. б.) сәйкес модуляция, кодтау, сигналдарды қабылдау және басқа да 

түрлендірулер тәсілдерін таңдай білу;); D)ақпаратты беру жүйелерінің тиімділігін және оларды берудің қажетті 

жылдамдығы мен дұрыстығын қамтамасыз ету мүмкіндігін бағалауды; Е) жаңа беру жүйелерінің жұмыс істеу 

принциптерінде және олардың элементтерінің функцияларында тануды. 
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7.1 Модуль – Құрылыс инженирингі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженернік жүйелер 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандардың сумен жабдықтау, канализация, газбен жабдықтау, елді 

мекендерді жылумен жабдықтау, су құбырының ішкі құрылғылары, канализация, газ құбыры, желдету, тұрғын 

ғимараттарды жылумен жабдықтау және осы ғимараттардың инженерлік жабдықтары саласында теориялық 

білім мен практикалық дағдыларға ие болуы, сондай - ақ арнайы ғылыми-техникалық әдебиетті қолдана білуі 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Инженерлік жүйелер" пәні екі бөлімнен тұрады. "Сумен жабдықтау және кәріз 

жүйелері" бөлімінде қалалардың, тұрғын аудандар мен ғимараттардың сумен жабдықтау және кәріз жүйелерін 

орнату туралы, табиғи және ағынды суды тазарту әдістері туралы мәселелер қарастырылады, су құбыры және 

кәріз желілерін есептеу негіздері келтіріледі. "Құрылыс жылутехникасы, жылугазжабдықтау және желдету" 

бөлімі ғимараттардың энергия үнемдеу мәселелерін, жылумен жабдықтау, желдету және ғимараттың ауасын 

кондиционерлеу құрылғыларын, негізгі есептеу әдістерін және жабдықты таңдау шарттарын ашады. 
Пререквизиттері: Математика, Физика, Инженерлік геодезия 

Постреквизиттері: Инженерлік механика I, Инженерлік механика II, Жолдардың инженерлік құрылыстары, 

Жолдарды инженерлік-геологиялық зерделеу 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) инженерлік желілерді, жүйелер мен жабдықтарды есептеу және 

жобалаудың теориялық негіздерін білу; ғимараттар, сумен жабдықтау, кәріз, елді мекендер мен ғимараттарды 

жылу-газбен жабдықтау жабдықтарының жұмыс істеу қағидасын; жұмыс жобаларының құрамы мен мазмұнын 

білу; В) Орындалатын жұмыстардың сапасын бағалауды жүргізу; С) инженерлік желілерді, жүйелер мен 

жабдықтарды есептеу және жобалаудың теориялық негіздерін білу; D) инженерлік желілерді, жүйелер мен 

жабдықтарды есептеу және жобалаудың теориялық негіздерін білу; Е) инженерлік жүйелердің конструктивтік 

элементтерін есептеу және қажетті жабдықтарды таңдау.    

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік геология, топырақ механикасы 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: болашақ құрылысшы мамандарды инженерлік геология негіздеріне, топырақ 

механикасына және әртүрлі табиғи - климаттық және аймақтық жағдайларда көліктегі ғимараттар мен 

құрылыстардың негіздері мен іргетасын есептеу, жобалау және салудың заманауи әдістеріне оқыту болып 
табылады.. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Бұл пән екі бөлімнен тұрады: "Инженерлік геология","Топырақ механикасы". 

"Инженерлік геология" бөлімінде: жер туралы негізгі мәліметтер, минералдар және тау жыныстары, Топырақтану 

негіздері, Жердің ішкі және сыртқы динамикасының процестері, жер бетіндегі физикалық - геологиялық 

процестер, құрылыс үшін инженерлік-геологиялық ізденістер зерттеледі. "Топырақ механикасы" бөлімінде: 

топырақтың табиғаты мен физикалық қасиеттері, Топырақтың механикалық қасиеттері, топырақтағы кернеуді 

анықтау, негіздердің беріктігі мен тұрақтылығы, еңістер мен баурайлардың тұрақтылығы, тіреуіш қабырғаларға 

топырақ қысымын анықтау, іргетастың шөгуін есептеу әдістері зерттеледі. 

Пререквизиттері: Математика, Экология және тұрақты даму, Химия 

Постреквизиттері:  Геотехника, Негіздер мен іргетастар. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) инженерлік геология, Топырақ механикасы және көлік құрылысындағы 

іргетас құрылысы саласында теориялық және практикалық мәселелерді шешу үшін студенттердің алған 

білімдерін қолдануы; В) инженерлік – геологиялық ізденістер, көліктегі құрылыстарды жобалау, салу және 

пайдалану кезінде жол берілетін әртүрлі қателіктер салдарынан көлік құрылыстарының апаттарынан іс жүзінде 

аулақ болу қабілеті; С) Жердің құрылысы мен физикалық қасиеттерін білу; D) геологиялық орта туралы 

мемлекеттік ақпарат көздерін пайдалана білу; Е) құрылыс алаңының инженерлік-геологиялық жағдайын бағалай 

білу, негіз топырақтарының физикалық-механикалық қасиеттерінің негізгі көрсеткіштерін анықтай білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метрология, стандартау және құрылысы сертификаттау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді құрылыстағы метрология, стандарттау және сертификаттау 

негіздерімен таныстыру, студенттерді жобалау жұмыстарын өз бетінше техникалық сауатты жүргізуге дайындау, 

жылуэнергетикалық параметрлерді өлшеу құралдары мен әдістерімен танысу, сондай-ақ жылу техникалық 

жабдықтардың жұмысын бақылауды жақсарту және өнімнің сапасын арттыру және стандарттау негізінде өндіру, 

тарату және тұтыну процесінде энергияның барлық түрлерін есепке алудың дәлдігін арттыру бойынша білімді 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Метрология саласындағы негізгі ұғымдар мен анықтамалар метрология, өлшеу, 

өлшеу түрлері, метрологиялық қызметтер. заңнамалық метрология. Қазақстан Республикасының "Өлшем бірлігі 
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туралы" заңы. өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету. жылуэнергетиканың жүйелеріндегі параметрлерді 

өлшеуге арналған аспаптар. өлшеу құралдарын аттестаттау және тексеру. Өнеркәсіптік жылуэнергетика 

жүйелерінде өлшеу жүргізу. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Техникалық механика 

Постреквизиттері: Инженерлік механика II, Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс технологиясы 

және ұйымдастыру 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: А) Метрологияның теориялық негіздерімен, метрологиялық қамтамасыз 

етудің нормативтік және құқықтық базасымен танысу; В) Ықтималдық теориясы мен математикалық статистика 

элементтерін оқып білу, қателіктер теориясының элементтерін оқып білу, өлшеу нәтижелерін өңдеу, олардың 

дәлдігі мен сенімділігін бағалау дағдыларын алу; С) қазіргі заманғы компьютерлік технологияларды қолдана 

білу; D) нүкте қозғалысын тапсыру тәсілдерін білу; Е) динамика заңдарын, динамика міндеттерін, негізгі ұғымдар 

мен анықтамаларды білу. 

 

7.2 Модуль – Жол құрылысын бақылау және жабдықтау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік желілер және жабдықтар 
Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: темір жол көлігі объектілерінде сумен жабдықтау және су бұру жүйелерінің 

құрылғыларын зерттеу және пайдалану 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол сумен жабдықтау жүйелері туралы жалпы мәліметтер. Су 

тұтынушылардың негізгі санаттары. Темір жол көлігіндегі су тұтынушылар. Жер үсті және жер асты сумен 

жабдықтау көздерін пайдалану кезінде темір жол станцияларын және оларға іргелес елді мекендерді сумен 

жабдықтау жүйелері мен схемалары. Сумен жабдықтау жүйелерінің негізгі құрылыстары және олардың мақсаты. 

Бойлық су құбырының схемасы. Топтық және аудандық сумен жабдықтау жүйелері. Өртке қарсы сумен 

жабдықтау. Су тұтыну нормалары және суды жұмсау режимдері. Судың есептік шығыстарын анықтау (тәуліктік, 

сағаттық, секундтық). 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Инженерлік геодезия 

Постреквизиттері: Инженерлік механика I, Инженерлік механика II, Жолдардың инженерлік құрылыстары, 

Жолдарды инженерлік-геологиялық зерделеу 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) инженерлік желілерді, жүйелер мен жабдықтарды есептеу және 

жобалаудың теориялық негіздерін білу; В) қоршаған ортаны қорғау жағдайында елді мекендер мен ғимараттарды 

сумен жабдықтау, канализация, жылу-газбен жабдықтау ғимараттары, ғимараттар жабдықтарының жұмыс істеу 

принципі, жұмыс жобаларының құрамы мен мазмұны, С) Орындалатын жұмыстардың сапасын бағалауды 
жүргізу; D) жобаланатын ғимарат үшін инженерлік жүйелерді таңдау және құрастыру; Е) инженерлік жүйелердің 

конструктивтік элементтерін есептеу және қажетті жабдықтарды таңдау.   

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жол құрылысындағы топырақтану 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: топырақтың пайда болуын, құрамын, құрылысы мен қасиеттерін, оларды жол 

құрылысында пайдалану тұрғысынан, сондай-ақ автомобиль жолдарында Көпірлер мен құбырларды салу кезінде 

негіз ретінде зерттейтін. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Топырақтану курсы аясында құрамы,құрылымы, сонымен қатар кейбір типтерінің 

физикалық - механикалық қасиеттері қарастырылады, дисперсті топырақтың биотикалық және химиялық 

қасиеттері, дисперсті және жартасты топырақтың динамикалық қасиеттері жарықтандырылады. 

Пререквизиттері: Математика, Экология және тұрақты даму, Химия 

Постреквизиттері:  Геотехника, Негіздер мен іргетастар. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Топырақ механикасы мен Топырақтану туралы негізгі түсініктерді білу, 

Негізгі сипаттамалары,физикалық - химиялық-механикалық қасиеттері, Топырақтың қалыптасу факторлары 

және зерттеу әдістері туралы теориялық және практикалық білімдерді меңгеру; В) геологиялық процестердің 
қазіргі немесе ықтимал теріс көріністеріне қарсы күреске бағытталған негізгі алдын алу және конструктивтік іс-

шаралар туралы түсініктерді білу; С) топырақты инженерлік-геологиялық зерттеу әдістерінде бағдарлай білу.; D) 

стандартты және кейбір авторлық әдістемелерді пайдалана отырып, топыраққа зертханалық зерттеулер жүргізу 

үшін қажетті білім мен дағдының болуы; Е) топырақтың физикалық, физикалық-химиялық және физикалық-

механикалық қасиеттері және олардың әртүрлі факторлардың әсерінен өзгеруі туралы теориялық және 

практикалық білімдерді меңгеруі тиіс; 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метрология, сапаны бақылау және өндірістік сынақтар 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің өлшеу теориясының ерекшеліктері, өлшеу құралдары, бақылау 

жүйелері мен формалары туралы жалпы білім жүйесін, техникалық өлшеулерді таңдау және өткізу мәселелері 

бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру, сондай-ақ өнім сапасын басқару. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Метрология туралы жалпы мәліметтер өлшеулер, әдістер және олардың бірлігін 

талап етілетін дәлдікке қамтамасыз ету құралдары және өнім сапасын бақылау туралы ғылым ретінде. Пән 

оқытылатын пәндердің өзара байланысын қамтамасыз етеді негізгі ұғымдар, жіктелуі, белгілері (қамту кеңдігі, 

өткізу орны, сапа көрсеткіштерінің мәндерін анықтау әдістері және т.б.), жекелеген түрлердің тағайындалуы 

және қысқаша сипаттамасы, кәсіпорындарда таңдау өлшемдері. Кәсіпорындардың өнімдері мен қызметтерінің 

сапасына мемлекеттік және өндірістік бақылауды ұйымдастыру. Мемлекеттік бақылауды жүргізу принциптері. 

Мемлекеттік бақылау жүргізу кезіндегі заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің құқықтары. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Техникалық механика 

Постреквизиттері: Инженерлік механика II, Құрылыс машиналары мен жабдықтары, Құрылыс технологиясы 

және ұйымдастыру 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) негізгі ұғымдарды, бақылау түрлерін, олардың мақсатын, сипаттамасын, 

бақылауды ұйымдастыруды, құқықтық және нормативтік базаны білу; В) сапаны бақылау саласындағы негізгі 

ұғымдарды, терминдерді және анықтамаларды, шикізаттың, жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің сапасына 

қойылатын талаптарды, ақаулардың түрлерін білу; С) сапаны бақылау әдістерін, сынақ зертханаларының 
міндетін, олардың материалдық-техникалық базасы мен персоналына қойылатын талаптарды, сынамаларды 

іріктеу және сапаны бақылауды жүргізу ережелерін білу; D) мыналарды: технологиялық процестің әртүрлі 

сатыларында қоғамдық тамақтандыруда; Е) тікелей және жанама белгілері бойынша рецептураға сәйкестігін, 

технологиялық процестердің белгіленген режимдерінің сақталуын анықтау, өнімдер мен қызметтерді 

сәйкестендіруді жүргізу. 

8.1 Модуль – Өндірістік қызмет негіздері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс саласын цифрландыру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тек қана емес, білікті инженерлерді даярлау құрылыстың дәстүрлі әдістері, 

сондай-ақ цифрландырудың барлық жүйелері бар, ақпараттық технологиялар бағынады модельдеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: цифрландыру, ақпараттандыру, Smart city барлық жүйелері ақпараттық үлгілеу 

технологияларына бағынады. BIM-сәулетші, BIM инженері, BIM-технолог маманы ақпараттық деректерді 

құрылыстың барлық бөліктерінде 3D-үлгілерге біріктіруге және инвестор, Тапсырыс беруші, құрылысшы, 

пайдаланушы арасында жұмысты тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
Постреквизиттері: Автокөлік жолдарын пайдалану, Автокөлік жолдары құрылысын ұйымдастыру, жобалау 

және басқару  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) құрылыстық бақылаудағы цифрлық технологияларды білу; В) құрылысты 

цифрлық трансформациялау алгоритмдерін (BIM – Building Information Modeling) және Autodesk AutoCAD Civil 

3D зерттеу; C) шынайы үшөлшемді бейнелерді жасау әдістерін меңгеру; D) IoT (IoT – Internet of Things) бұлтты 

платформалар мен құрылысты цифрландыруға арналған қосымшалардың негіздерін білу; Е) құрылыстың барлық 

бөліктерінде ақпараттық деректерді 3D-моделіне біріктіре білу.; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жол-құрылыс материалдары 

Бағдарлама авторы: Рыскулов Б.К., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Жол-құрылысы материалдары» пәнінің мақсаты студенттердің жол-құрылысы 

материалдары мен бұйымдарының түрлерін өндіру, жобалау технологиясын, ерекшеліктерін ғылыми әдістерін 

зерделеуі және осы әдістердің негіздерін өндірісте практикалық қолдану болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жол құрылысына арналған материалдарды қасиетіне, құрылымына, қолдану аясына 

байланысты топтастыра келе, олардың төсеніш қабатына пайдалануға және органикалық байланыстырғыш зат 

ретінде топтастыруға болады. Төсеніш қабаты ретінде ірі толтырғыштар (щебень, гравий және т.б.), ұсақ 
толтырғыштар (құм, саз), байланыстырғыш зат ретінде битум органикалық байланыстырғыш материалын 

пайдалану болып табылады.  

Пререквизиттері: Математика, Құқық негіздері, Экология және тұрақты даму. 

Постреквизиттері: Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, Автокөлік жолдарының көлікті-пайдалану 

қасиеттері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жол құрылысына арналған негізгі төзеніш материалдарды өндірілу және 

өңдеу қасиетін анықтау; В) жасанды тас материалдардың, жол құрылысына пайдалану ерекшеліктерін талдау; С) 

байланыстырғыш заттардың балқу температурасын, иілімділігін және де басқада маңызды қасиеттерін 

зертханалық тұрғыда зерттеу; D) жол құрылысына арналған материалдарды тиімді қолдану арқылы, жолдың 

беріктік қасиетін анықтау жұмыстарын жүргізе білу; Е) өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды 

пайдалану.  
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік құрылысындағы еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт талаптарына сәйкес студенттерге білім, 

білік және дағды алуды қамтамасыз ету және білім беруді фундаментализациялауға, студенттердің 

дүниетанымын қалыптастыруға және жүйелі ойлауын дамытуға ықпал ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Көлік құрылысындағы еңбекті қорғау" курсының мақсаты мен мазмұны. Курстың 

негізгі міндеттері, маманды дайындаудағы рөлі. Курс құрамы. Қоғамдық пәндермен байланыс. Негізгі ұғымдар, 

терминдер және анықтамалар. Ғылыми-техникалық прогресс және еңбекті қорғау. Еңбек қауіпсіздігінің 

жағдайын жақсарту бойынша жұмыстардың негізгі бағыттары. 

Пререквизиттері: Математика, Құқық негіздері, Экология және тұрақты даму. 

Постреквизиттері: Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, Автокөлік жолдарының көлікті-пайдалану 

қасиеттері 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Жол шаруашылығын жүргізу жүйесін құру принциптерін және оның 

техникалық, технологиялық және ұйымдық негізін; жолды жөндеудің принципті негіздерін білу; В) жол 

жағдайын бағалауды анықтау; жол жұмыстарын орындауға арналған жол жұмыстары, Машиналар, механизмдер 

мен құралдар; жол жұмыстарын өндірудің технологиялық процестері; С) өндірістік базалардың міндеті және 
олардың жол дамуының ықтимал схемалары, жол шаруашылығы кәсіпорындарының құрылымы, жол 

шаруашылығы кәсіпорындарында жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру, жол шаруашылығында; D) жол 

дистанциясының техникалық паспортын жасай білу; заттай тексеру кезінде жолдың ақауларын анықтау, жол 

өлшеу арбалары мен вагондардың таспаларындағы жазбаларды ашып жазу және жолдың мазмұнын баллдық 

бағалауды анықтау, әртүрлі ақаулары бар эталондық тұйықта дефектоскопты құралдарды күйге келтіруді 

жүргізу; Е) графоаналитикалық әдіспен немесе аспаптың көмегімен жолдың қисық учаскелерін есептеу, Өтпелі 

және айналма қисықтардың басы мен ұшын табу. 

 

8.2 Модуль – Өндірісті цифрландыру және құрылыс материалдары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автокөлік жолдары құрылысын цифрландыру 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән көлік құрылыстарын автоматты жобалау кезінде қолданылатын техникалық 

құралдарды, әдістерді, алгоритмдерді және қолданбалы компьютерлік бағдарламаларды оқып үйрену үшін қажет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көлік құрылыстарын автоматты жобалаудың техникалық құралдары (АЖТҚ). 

АЖТҚ Қолданбалы компьютерлік бағдарламаларын Алгоритмдеу. Жергілікті цифрлық модель. Темір және 
автомобиль жолдарын, көпірлерді, тоннельдерді, метрополитендерді автоматтандырылған жобалау. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

Постреквизиттері: Автокөлік жолдарын пайдалану, Автокөлік жолдары құрылысын ұйымдастыру, жобалау 

және басқару  

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) Көлік құрылысындағы цифрлық технологияларды білу; B) Autodesk 

AutoCAD Civil 3D көмегімен автомобиль және темір жолдарды 3D үлгілеу және жобалау білімін меңгеру; C) 

автомобиль жолдарын жобалауда МХ ROAD, IndorCad, Topomatic Robur жұмысының негізгі принциптерін білу; 

D) автомобиль жолдарының сандық моделін үйрену (BIM – Building Information Modeling); Е) теориялық білімді 

тәжірибелік қызметте өз бетінше қолдана білу (Сандық бағдарламада).); 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автокөлік жолдары құрылысында қоршаған ортаны қорғау 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Конебаев Е.У, Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән автомобиль жолдарын жобалауда қоршаған ортаны қорғау мәселелерін 

қарастыруға арналған. Сабақты өткізудің мақсаты студенттерді жобаланатын автомобиль жолдарының қоршаған 

ортаға әсер ету деңгейін бағалаудың есептік әдістерімен таныстыру болып табылады.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жол-көлік кешенінің қоршаған ортаға әсер етуінің теориялық негіздері автомобиль 
жолдарын салу, жөндеу және пайдалану кезінде қоршаған ортада ықтимал жағымсыз көріністерге сипаттама 

беріледі.  Бұл пән жол-көлік кешенінің экологиялық қауіпсіздік деңгейін бағалау бойынша, автомобиль 

жолдарын жобалау кезінде қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша материалдардың құрамы мен мазмұны 

бойынша мәліметтерді қарастырады. Ауа ортасының сапасын бақылау және басқару. Қоршаған ортаны 

қорғаудың және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі бағыттары. Автомобиль жолының 

экологиялық қауіпсіздігі: экологиялық қауіпсіздік түсінігі, негізгі көрсеткіштері және нормалары. 

Пререквизиттері: Математика, Құқық негіздері, Экология және тұрақты даму. 

Постреквизиттері: Жол жағдайлары және қозғалыс қауіпсіздігі, Автокөлік жолдарының көлікті-пайдалану 

қасиеттері 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: А) тіршілік әрекетінің қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау туралы; 

табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы және оларға теріс әсер ететін факторлар 

туралы; В) жалпы антропогендік қызметтің және атап айтқанда көлік-коммуникациялық кешеннің әлеуметтік-



223 

 

экологиялық салдарларын білу; С) Қазақстан Республикасының экология саласындағы заңнамасы; қауіпті және 

зиянды өндірістік факторлардың табиғатын білу; D) қоршаған ортаға теріс әсер ететін антропогендік әсерді 

анықтау;  Е) қоршаған орта мен биосфераға антропогендік әсерді талдау дағдысының болуы және құзыретті 

болуы: қоршаған ортаның қауіпсіздігі, экология және төтенше жағдайлар мәселелерінде. 

 6В07303 – ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫН, БҰЙЫМДАРЫН ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫМДАРЫН ӨНДІРУ  

2 курс 
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4.1. Модуль –  Қоғам және бизнес, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2101 Философия 3 5     

ЖББП ТК KBN 2102 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5     

4.2. Модуль –  Қоғам және құқық, 10 кредит 

ЖББП МК Fil 2101 Философия 3 5     

ЖББП ТК KN 2102 Құқық негіздері 3 5     

5.1. Модуль –  Теориялық механика, 8 кредит 

БП ЖК IM 2203 Инженерлік механика 3 3     

БП ТК GG 2204 Минерология және кристаллография негіздері 3 5     

5.2. Модуль –  Механика және минерология, 8 кредит 

БП ЖК IM 2203 Инженерлік механика 3 3     

БП ТК MBN 2204 Минералды байланыстырғыштар негіздері 3 5     

6.1. Модуль –  Құрылыс материалдары негіздері, 15 кредит 

БП ТК KM (I) 2205 Құрылыс материалдары 1 3 5     

БП ТК BT  2206 Бетон толтырғыштары 4 5     

БП ТК KDF 2207 Қатты дене физикасы 4 5     

6.2. Модуль –  Құрылыс материалтанудағы физика, 15 кредит 

БП ТК KMN 2205 Құрылыс материалдары негіздері 3 5     

БП ТК EB  2206 Ерітінділер және бетондар 4 5     

БП ТК KF 2207 Құрылыс физикасы 4 5     

7.1. Модуль –  Құрылыстық жобалау, 23 кредит 

БП ТК Arh 2208 Архитектура 3 5     

БП ТК KMH  2209 Құрылыс материалдары химиясы 4 5     

БП ТК KM (II) 2210 Құрылыс материалдары 2 4 5     

БП ТК BZ  2211 Байланыстырғыш заттар 4 5     

БП   Өндірістк практика 4 3 

7.2. Модуль –  Ғимараттарды жобалау, 23 кредит 

БП ТК GA 2208 Ғимараттар архитектурасы 3 5     

БП ТК KBMH 2209 Қиын балқитын материалдар химиясы 4 5     

БП ТК KM 2210 Құрылыстық материалтану 4 5     

БП ТК KMM 2211 Құрылыс материалдарының минералогиясы 4 5     

БП   Өндірістк практика 4 3 

 

4.1. Модуль –  Қоғам және бизнес 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 
Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 

қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

4.2. Модуль –  Қоғам және құқық 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер 

мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере 

отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге 

де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқықтың пайда болуы. Мемлекеттің түсінігі және мәні. 

Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттің механизмі және мемлекеттің функциясы. Құқықтық мемлекет 

және азаматтық қоғам. Құқықтың түсінігі, мәні, қағидалары және функциялары. Құқықтың қайнар-көздері 

(нысаны), құқықтың нормасы, құқықтық қатынастар. Құқық шығармашылық және құқықты жүзеге асару. Құқық 

бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық. Құқықтың түсінігі. Құқық ұғымының мәні. Құқық 

функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтың қайнар көздері. Құқық нормасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсінуВ) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 
ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

 

5.1. Модуль –  Теориялық механика 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік механика 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Сырық жүйесін есептеу саласында білім беру. Есептеу түсінігі келесі сатылардан 

тұрады: есепті сұлбаны таңдау, ішкі күштерді табу, эпюраларды салу және ішкі күштердің әсер ету сызығын салу, 

ішкі күштердің максималды мәндерін табу және үш түрлі есептің біреуін табу. Есептің бірінші түрінде қиманың 

көтергіш қабілетін табу керек, екіншіде – конструкцияның көлденең қимасының өлшемін таңдайды және 

үшіншіде сыртқы күштің максималды шекті мәні табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерге күштер және күштер әсерінде тұрған материалдық денелердің тепе-

теңдік шарттары туралы теориялық білім беру. сырықты жүйелердің геометриялық өзгермегіштігін зерттей 

алады; статикалық және қозғалатын жүктеуден болатын күш сызығын сала алады, сонымен қатар эпюрасын. 

Пререквизиттері: Жоғары математика  
Постреквизиттері: Құрылыс өндірісінің технологиясы ІІ,ІІІ 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) статиканың негізгі түсініктерін, заңдарын, әдістерін; ғимарат элементтерін 

беріктікке, қаттылыққа есептеудің негізгі әдістері мен принциптерін, сонымен бірге инженерлік 

конструкцияларды тиімді жобалаудың теориялық тұрғысынан білу. В) Статиканың негізгі аксиомаларын және 

абсолютті қатты денелер үшін алынған тепе-теңдік шартын біле отырып, оларды аз деформацияланатын, 

сонымен бірге кез-келген өзгеретін денелерге қолдана алу; С) конструкция элементтерін деформацияның 

қарапайым түрлері үшін беріктікке, қаттылыққа және орнықтылыққа есептеулерді орындауды,қазіргі заманғы 

бағдарламаларды есептеуге қолдана. Д)Қолданбалы есептерді шешуге, беріктікке есептеудің үш түрін-

тексермелік, есептік және жобалық жүктемені анықтау бойынша. Е)Инженерлік механика пәні бойынша 

күштердің, деформациялардың әсерін оқып үйрену. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
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Пәннің атауы: Минерология және кристаллография негіздері 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Минерология мен кристаллография негіздерін оқытудың мақсаты- 

материалдардың кристаллографиялық және минералогиялық құрылымын, материалдың кристалдық торларын, 

кеңістіктегі кристалдық құрылымын үйрету, материалдардың электр, магниттік алаңдағы өзгерістерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ЕКСД және СПДС стандарттарының талаптарына сәйкес кристалдар мен 

минералдарды жіктеу;олардың кристалдық торларын анықтау; минерлдар мен кристалдардың 

электрөткізгіштігін анықтау; олардың химиялық құрылымын анықтау; спектроскопиялық анализ 

бастамаларымен танысу.  

Пререквизиттері: Химия, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Құрылыс материалдары 2, Бетон технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)кристалдар мен минералдардың жіктелуін; В) бір кеңістіктегі, екі 

кеңістіктегі, үш кеңістіктегі кристалдар мен минералдардың кристалдық торларын анықтай білу; С) ЕСКД 

ережелеріне сәйкес минералдар мен кристалдарға анализ жасау; D) ПЭВМ-де жұмыс істеу кезінде 

спектроскопиялық, микроскопиялық зерттеулер жасау; Е) өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды 

пайдалану 

 

 

5.2. Модуль –  Механика және минерология 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Минералды байланыстырғыштар негіздері 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: минералды байланыстырғыш заттардың негіздерін меңгеру, соның ішінде ауада 

қататын минералды байланыстырғыш заттардың негіздерін, физикалық және химиялық құрылымын анықтай 

білу, гидравликалық минералды байланыстырғыш заттардың түзілу процестерін меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ауада қататын минералды байланыстырғыш заттардың негіздері, химиялық және 

физикалық структурасы, ауа әгі, магнезиалды байланыстырғыш заттар негіздері, сұйық шыны, гипсты 

байланыстырғыштардың негіздері, гидравликалық минералды байланыстырғыштар негіздері, цементтің арнайы 

түрлері, гидравликалық әк. 

Пререквизиттері: Химия, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Құрылыс материалдары 2, Бетон технологиясы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) минералды байланыстырғыш заттарды  жобалау, есептеу, өнеркәсіптік 

құжаттарды ресімдеу міндеттерін шешу үшін тиісті Гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, математикалық, 

жаратылыстану-ғылыми және инженерлік білімді, компьютерлік технологияларды қолдана білу; В) минералды 

байланыстырғыштарды жобалау міндеттерін, қабылданған техникалық шешімдерді графикалық негіздеуді 

тұжырымдай білу, оларды барлық талап етілетін және қол жетімді ресурстар мен қазіргі заманғы 

технологияларды пайдалана отырып талдау және шеше білу; С) "құрылыс" саласындағы міндеттерді шешу 

кезінде жобалаудың, құрастырудың қазіргі заманғы әдістерін және практикалық инженерлік қызметтің 

құралдарын қолдану; D) кәсіпорындар мен ұйымдарда – әлеуетті жұмыс беруші ұйымдарда дайындық бейінінің 

кәсіби қызметінің мәселелері, объектілері мен түрлерінің ерекшеліктеріне байланысты заманауи графикалық 

пакеттер мен технологияларда жобалаудың практикалық білімі мен тәсілдері болу; Е) өз қызметінде нормативтік 

құқықтық құжаттарды пайдалану. 

 

6.1. Модуль –  Құрылыс материалдары негіздері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс материалдары 1 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылыс материалдары1 құрылыс өндірісінде, әсіресе құрылыста қолданылатын 

материалдар-дың қасиетіне қарай пайдалана білу, яғни олардың құрылымына қарай қасиеттерін талдау беру және 

қайсы жерде қолдануға болатынын білу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыс материалдарының тарихын, құрылыс материалдарының түзілу 

процестерін соның метаморфты, магматикалық, шөгінді тау жыныстарын, минералды байланыстырғыш заттар 

технологиясын, керамикалық материалдарды, бетон және оның толықтырғыштары, олардың түрлері және 

классификациясы. 
Пререквизиттері:Химия, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Құрылыс материалдары – 2, Бетон технологиясы 2 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс материалдары бойынша теориялық білімімін тәжірибе жүзінде 

ұштастыра білу; В) құрылыс материалдарын жобалауды, есептеуді, құрамын анықтай білу; С) "құрылыс 

материалдарын жобалау" саласындағы міндеттерді шешу кезінде жобалаудың, есептеудің заманауи қолдана білу; 

D) құрылыс материалдарын, бұйымдарын жобалау және құрастыру барысында жаңа технологиялық құралдарды 

пайдалана білу; Е) нормативтік  құжаттарды пайдалану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Бетон толтырғыштары 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Жекеев С.О., Конебаев Е.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кездегі құрылыс материалдар, бұйымдар мен конструциялар 

технологиясын терең түсіндіріп және олардың казіргі замандағы азаматтық, өнеркәсіптік және құрылыстағы 

маңыздылығын, оларды әрі қарай дамытып, капитал қорын тиімділігін арттыру. Дайындалған материалдардың 

прогрессивті қабырға құрылыс материалды өндіретін, жаңа технологияларды өндіріске ендіре алатын, заттармен 

отын - энергиялық қорларын рационалды пайдаланып, шығынын азайтумен бірге өнім сапасын жоғарлататын 

қабілетті болуы керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Осы пән бетон және темiрбетон бұйымдардың технология қолданылатын табиғи 

және жасанды кеуектi толтырғыштардың өндiрiс технологиясындағы теория және тәжiрибесiнiң казiргi күйiн 
қамтып көрсетедi. Онда өлкенiң экологиялық жағдайының сауығуы бойынша өндiрiстiң негiзi және талаптардың 

есепке алуы бар толтырғыштардың физикалық қасиеттерi әр түрлi бастапқы шикiзат материалдарының 

қолдануында айтылған.  

Пререквизиттері: Химия, Құрылыс материалдары  

Постреквизиттері: Құрылыс конструкциялары, Бетон технологиясы, Жеңіл бетонды құрылымдарды жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бастапқы материалдардың сапасы және дайын өнiмнiң бағалары, сонымен 

бiрге әр түрлi мақсатты бетон толтырғыштарының қазiргi өндiрiс технологиясымен өте жаңа құралдармен; В) 

тығыз және жасанды кеуектi толтырғыштардың өндiрiсiнiң ұйымдары қағидалармен; С) сөндiрудi 

технологиялық үдерiс және әр түрлi толтырғыштардың классификациясының ұйымдары қағидалармен; D) 

құрама темірбетон мекемелерін жобалау және өндірісті жобалаудың технологиялық негіздері, технологиялық 

жабдықтарды таңдау және үйлестіруді; Е) өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану.  

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қатты дене физикасы 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты:Материалдардың кристалдық структурасына байланысты жіктелуін, 

электрөткізгіштік қасиетіне байланысты классификациясын меңгеру және дағдылану. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қатты дене физикасы материалтану ғылымының негізгі пәні болып табылады. 

Қатты дене физикасы пәні материалдың кристалды торынан бастап, кеңістіктегі оның қайталануын қарастырады. 

Диэлектриктер, жартылай өткізгіш, металдардың электр кедергісін қарастырады. 

Пререквизиттері: Физика, Химия  

Постреквизиттері: Жылу өткізбейтін және акулистикалық материалдар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) материалдардың кристалдық торын, кеңістіктегі торшаралының қай 

бағытта орналасуын білу; В) Материалдарды электр кедергісіне байланысты ажырата білу; С) "құрылыс 

материалдары мен бұйымдарын жобалау" саласында қолданылатын барлық материалдардың физикалық және 

химиялық құрылысын меңгеру; D) өндіріс орындарында осы пәннен меңгерген теориялық білімін тәжірибе 

жүзінде қолдана білу; Е) материалдарға қатысты нормативтік құжаттарды білуі. 

 

6.2. Модуль –  Құрылыс материалтанудағы физика 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс материалдары негіздері 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: құрылыс материалдарының физикалық, механикалық және химиялық 

қасиеттерімен танысу. Құрылыс материалдарының негіздері құрылыс материалдарына кіріспе пән болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыс материалдарының тарихы. Құрылыс материалдарының түзілу процестері. 

Керамика материалдарына кіріспе. Керамика материалдарының тарихы.  Толықтырғыштарға кіріспе. 

Органикалық материалдарының негіздері. Бейорганикалық материалдардың классификациясы 

Пререквизиттері:Химия, Жоғары математика  
Постреквизиттері: Құрылыс материалдары – 2, Бетон технологиясы 2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс материалдарын жобалау жән есептеу негіздерімен танысу; В) 

өндіріс кезінде материалды жобалаулауға байланысты оңтайлы шешімдерді қабылдай білу; С) "өнеркәсіп 

саласындағы міндеттерді шешу және практикалық инженерлік қызметтің құралдарын қолдану; D) құрылыс 
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саласында заманауи технологиялық құрал-жабдықтарды қолдануға дағдылану; Е) өз саласында құжаттармен 

жұмыс жасауды білуі. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ерітінділер және бетондар 

Бағдарлама авторы: Мукашева А.С., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бетон және темірбетон құрылымдарын жобалау барысында, құрамының белгілі 

бір қасиетін жоғарлату үшін қосылатын қоспалар мен қосылыстардың міндеттемелерін және қолдану аясын 

анықтау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бетон және темірбетон құрылымдарының қасиетін артыру мақсатында ерітінділер 

(пластификатор, хим.добавка) қосу үшін, оның құрылымын және қоспалық қасиетін зертханалық жұмыстар 

арқылы зерттеу.  

Пререквизиттері: Химия, Физика, Құрылыс материалдары  

Постреквизиттері: Құрылыс конструкциялары, Бетон технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мамандар алдында ақпараттағы бетон және бетон технологиясын меңгеру, 

өздерінің білімін жоғарлату, жаңа материалдардың тиімділігін әдеттегі материалдардың тиімділігімен 

салыстырып, жаңа зауыт, әртүрлі бетон құрамын жобалауды үйрену; В) қазіргі құрылыстағы пайдаланатын 
байланыстырғыш, тығыз және кеуекті толтырғыштардың техникалық және экономикалық маңыздылығын оқып 

білу; С) оптималды технологияны, сапалы өнімді және шикізаттарды тиімді пайдалану принциптерін игеру; D) 

құрылыс материалдары, бұйымдары мен конструкцияларын өндірудің түрлі технологиялық тәсілдерін есептеуді; 

әр түрлі бетон толтырғыштардың сапасын бақылауды қамтамасыз ететін қызметтерді орындауды меңгеру; Е) әр 

түрлі бетон қасиеттеріне байланысты темірбетон конструкцияларында оларды рационалды пайдалану және 

экономикаға тиімділігін жоғарылату жолдарын үйрену. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс физикасы 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құрылыс физикасы" пәні математикалық және жаратылыстану ғылымына 

жатады. Пәннің негізгі мақсаты құрылыс материалдарының физикалық қасиеттерін меңгерумен қатар, 

жаратылыстану-ғылыми пәндерінен жинаған білімін осы пәнді меңгеру  бойынша қолдана білуі тиіс. Пәнді оқу 

барасында сіңірген білім, қабілет және құзіреттіліктерді ғимараттарды салу және жобалау барысынжа қолдана 

білуі тиіс  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Құрылыс жылутехникасының негіздері. Сәулет және құрылыс акустикасы. 

Құрылыс жарықтехникасының негіздері. Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттері. Құрылыс 

материалдарының механикалық қасиеттері. Құрылыс материалдарын жобалау негіздері. Құрылыс 
материалдарын, бұйымдарын, құрылымдарын жобалаудың негіздері. 

Пререквизиттері: Физика, Химия  

Постреквизиттері: Жылу өткізбейтін және акулистикалық материалдар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жаратылыстану-ғылыми негізгі заңдарын қолдану 

кәсіптік қызметте пәндерді қолдану, математикалық талдау және модельдеу әдістерін,теориялық және 

эксперименттік зерттеуді білу; В) орындалған жұмыстар бойынша есептер жасау қабілеті, зерттеулер 

нәтижелерін енгізуге қатысу және практикалық әзірлемелер ; С) жабдықтарды тәжірибелік тексеру әдістерін 

меңгеру және технологиялық қамтамасыз ету; D) жаратылыстану-ғылыми мәнін анықтау қабілеті, кәсіптік оқыту 

барысында туындайтын мәселерді  шешу үшін тартуфизика-математикалық аппараттарды қолдана білу; Е) 

Азаматтық және өнеркәсіптік ғимараттарды жобалау нормалары мен әдістерімен бір-бірімен байланысқан және 

өзара іс-қимыл жасасатын салмақ түсіретін және қоршайтын құрастыру дағдылары, оларды ескере отырып, 

қоршау конструкцияларын жылу техникалық және дыбыс оқшаулағыш қасиеттерді қоса алғанда, аталған 

міндеттерді шешу бағдарламаларымен; 

 

7.1. Модуль –  Құрылыстық жобалау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Архитектура 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: ғимараттар мен үймерттердің негізгі принциптерін меңгеру, ғимаратқа қажетті 

құрылымдық бөлшектермен танысу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Іргетастар мен негіздер. Ғимарттардың құрылымдық жүйелері. Қаңқасы 

ғимараттар. Қабырғалар. Жабындар. Жабылма түрлері. Ғимараттың сәулеттік бөлшектері. Терезелер мен есіктер. 

Баспалдақтар. Лифтілер. Балкондар, лоджиялар, эркерлер. Азаматтық ғимараттарды жобалау принциптері. 

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, Құрылыс өндірісінің технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғимараттар мен үймереттердің жобалау негіздерімен танысу ; В) жобалауға 

қажетті заманауи бағдарламалармен жұмыс жасауды үйрену; С) Құрылыс саласында орын алып жатқан жаңа 

технологиялық құрал-жабдықтардыы білу; D) ғимарттарды жобалау барысында қажетті жобалау құжаттарын 
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жасай білу және қолдану.; Е)  ғимараттар мен үймереттерді жобалауға қатысты Құрылыс нормалары мен 

ережелерін білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс материалдары химиясы 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: химияны, оның ішінде заттар мен материалдардың химиялық атауларын, олардың 

химиялық қасиеттері мен химиялық процестерін, қазіргі құрылыс материалдарының өндірісін, сонымен қатар 

химия мен химиялық технологияның маңыздылығы туралы нанымды қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Металдардың негізгі қасиеттері. Темірдің химиялық қасиеттері. Мыстың, 

алюминийдің, шойынның химиялық қаиеттері. Металдардың химиялық коррозиясы. Металл бұйымдарын 

коррозиядан қорғау. Құрылыс ауа әгінің химиялық құрамын анықтау. Гипсті байланыстырғыштардың қату 

тездігін анықтау. Қоспалардың портландцементтің қатуына әсері. 

Пререквизиттері: Химия, Минерология және кристаллография негіздері 

Постреквизиттері: Құрылыс  материалдарын өндірудегі жабдықтар мен аппараттар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазіргі ақпараттық қоғамның дамуындағы ақпараттың мәні мен маңызын 

түсіну және жаңа білім алу, осы процесте туындайтын қауіптер мен қатерлерді түсіну, ақпараттық қауіпсіздіктің, 
оның ішінде мемлекеттік құпияны қорғаудың негізгі талаптарын сақтау қабілеті; В) ақпаратты алудың, 

сақтаудың, қайта өңдеудің негізгі әдістерін, тәсілдерін және құралдарын меңгеру, ақпаратты басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдысы; С) өндірістік-технологиялық және өндірістік-басқару қызметі 

саласында: құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін жетілдіру және игеру технологиясын, әдістерін 

меңгеру; D) эксперименттік-зерттеу қызметі саласында: ғылыми-техникалық ақпаратты, қызмет бейіні бойынша 

отандық және шетелдік тәжірибені білуі; Е ) ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістерін таңдау және іске асыру, 

зерттеу нәтижелерін талдау және қорыту, оларды практикалық іске асыруға жеткізу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс материалдары 2 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Құрылыс материалдары-2" пәнін игерудің мақсаты - құрылыс материалдарының 

құрылысы мен қасиеттері туралы білімді жетілдіру, ғимараттар мен құрылыс конструкцияларына қажетті сынау 

дағдылары мен әдістеріне  материалдар мен бұйымдардың құрамын, қасиеттері мен сапасын кешенді бағалау.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Құрылыс материалтану негіздері. Минералды шикізаттан жасалған 

құрылыс материалдары. Шикізатты термиялық өңдеуден алынатын құрылыс материалдары. Минералды тұтқыр 

заттар негізіндегі құрылыс материалдары. Органикалық шикізат негізіндегі құрылыс материалдары. Арнайы 
функционалдық мақсаттағы құрылыс материалдары. Ғимараттар мен үймереттердің  конструкцияларындағы 

құрылыс материалдары. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары 1, Құрылыс материалдары негіздері  

Постреквизиттері: Құрылыс материалдары өндірісіндегі технологиялық нормалау, Құрылыс материалдарын 

өндіру процестері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс материалдары мен конструкциялары өндірісін дамытудың негізгі 

үрдістері нарық жағдайында және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру әдістері; В) құрылыс материалдарын 

дайындау және қолдану кезінде энергетикалық, еңбек және еңбекті үнемдеудің техникалық-экономикалық 

ресурстардың маңыздылығын білу ; С) материалдың құрамы, құрылымы мен қасиеттерінің өзара қатынасы, сапа 

көрсеткіштерін бағалау принциптерін анықтау; D) материалдар сапасының ұзақ уақытқа және сенімділікке 

айқындаушы әсері, құрылыс конструкцияларын, оларды коррозияның түрлерінен қорғау әдістері; Е) қоршаған 

ортаны қорғау және экологиялық таза материалдар мен бұйымдарды дайындау және қолдану кезіндегі еңбек 

қауіпсіздігін сақтау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Байланыстырғыш заттар 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: болашақ инженер-технологтарды минералды байланыстырғыш  заттарды өндіру 

технологиясының негіздерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Минералдық байланыстырғыштардың жіктелуі мен номенклатурасы. Қоршаған 

ортаны қорғау және минералдық заттар өндірісіндегі экологиялық мәселелер. Гипсті және ангидритті минералды 

байланыстырғыш заттар. Гипсті байланыстырғыштарды ұстасуы және қатаю тездігі. Әуе құрылыс әк. Әк түрлері 

тұтқыр. Өндіріске арналған шикізат. Магнезиалды тұтқыр заттар, оларды өндіру, қасиеттері және қолданылуы. 

Гидравликалық минералды байланыстырғыш заттар. Гидравликалық әк және романцемент. Шикізат және негізгі 

өндірісі. Құрылыстық қасиеттері және қолданылуы. 

Пререквизиттері: Химия, Минерология және кристаллография негіздері 

Постреквизиттері: Минералды байланыстырғыш заттардың технологиясы . 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) минералды байланыстырғыш заттарды  жобалау, есептеу, өнеркәсіптік 

құжаттарды ресімдеу міндеттерін шешу үшін тиісті Гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, математикалық, 
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жаратылыстану-ғылыми және инженерлік білімді, компьютерлік технологияларды қолдана білу; В) минералды 

байланыстырғыштарды жобалау міндеттерін, қабылданған техникалық шешімдерді графикалық негіздеуді 

тұжырымдай білу, оларды барлық талап етілетін және қол жетімді ресурстар мен қазіргі заманғы 

технологияларды пайдалана отырып талдау және шеше білу; С) "құрылыс" саласындағы міндеттерді шешу 

кезінде жобалаудың, құрастырудың қазіргі заманғы әдістерін және практикалық инженерлік қызметтің 

құралдарын қолдану; D) кәсіпорындар мен ұйымдарда – әлеуетті жұмыс беруші ұйымдарда дайындық бейінінің 

кәсіби қызметінің мәселелері, объектілері мен түрлерінің ерекшеліктеріне байланысты заманауи графикалық 

пакеттер мен технологияларда жобалаудың практикалық білімі мен тәсілдері болу; Е) өз қызметінде нормативтік 

құқықтық құжаттарды пайдалану. 

 

7.2. Модуль –  Ғимараттарды жобалау 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Ғимараттар архитектурасы  

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғимараттар архитектурасы пәнінің мақсаты – ғимараттардың сәулетті-

құрылыстық бөліктерін, ғимараттың құрылымдық бөлшектерін, жылу және жарық техникалық есептерін 

қарастырумен қатар, ғимараттарды жобалауды үйрену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Негіз түрлері және классификациясы. Қаңқалы құрылымдық жүйелер. Жартылай 

қаңқалы құрылымдыұ жүйелер. Қаңқасыз құрылымдық жүйелер. Қабырғалар классификациясы. Жабын қызметі. 

Шатыр түрлері. Ғимараттарды жобалау негіздері. Терезелер. Есіктер. Баспалдақ алаңдары. Лифтілер. Балкондар, 

лоджиялар, эркерлер.  

Пререквизиттері: Инженерлік графика, Жоғары математика  

Постреквизиттері: Өнеркәсіптік ғимараттар сәулеті, Құрылыс өндірісінің технологиясы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғимараттарды  жобалауды үйрену; В) ғимараттарды жобалауға қажетті  

бағдарламалармен жұмыс жасауды меңгеру; С) Құрылыс өнеркәсібі саласында орын алып жатқан жаңа 

технологияларды пайдалана білу; D) ғимарттарды жобалауға қажетті құжаттарды қолдана білу.; Е)  Құрылыс 

нормалары мен ережелерін білу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Қиын балқитын материалдар химиясы 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қиын балқитын материалдар химиясы пәнінің мақсаты – жоғарғы температурада 

балқитын құрылыс материалдарын соның ішінде металл  бұйымдарынн толығынан қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Материалтану негіздері. Диэлектриктер. Жартылай өткізгіштер. Металлдар. 

Металдардың электронды теориясы. Жоғарғы температурада балқитын құрылыс материалдары. Температуралық 

өңдеу негіздері. Металдарды химиялық тәсілмен өңдеу. Қиын температуралық балқуды талап ететін 

материалдар. Термохимиялық өңдеу.  

Пререквизиттері: Химия, Минерология және кристаллография негіздері 

Постреквизиттері: Құрылыс  материалдарын өндірудегі жабдықтар мен аппараттар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қиын балқитын құрылыс материалдары өндірісін дамыту негізгі және 

олардың химиялық  қасиеттерін өзара жіктеу; В) еңбекті үнемдеудің техникалық-экономикалық ресурстардың 

үнемді пайдалана білу; С) қиын балқитын құрылыс материалдарының химиялық құрамын, құрылымы мен 

қасиеттерінің өзара қатынасы, сапа көрсеткіштерін бағалау принциптерін анықтау; D) қиын балқитын құрылыс 

материалдарының сапасының ұзақ уақытқа және сенімділікке айқындаушы әсері, құрылыс конструкцияларын, 

оларды коррозияның түрлерінен қорғау әдістері; Е) табиғатты қорғау және экологиялық таза материалдар 

дайындау және қолдану кезіндегі техника ержелерін сақтау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыстық материалтану 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Құрылыс материалдарының негізгі шикізат көздерінің қасиеттерін және 

құрылымын зертханалық тұрғыда зерттеу болып табылады. Табиғи тас материалдарынан бастап дайын өнімді 

шығаруға дейінгі технологиялық сұлбасын жасау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Құрылыстық материалтану пәні, құрылыс материалдарының пайдалану орнына 

байланысты топтарға бөле отырып, олардың қасиеттерін зертханалық және практикалық тұрғыда анықтау болып 

табылады. 

Пререквизиттері: Құрылыс материалдары 1, Құрылыс материалдары негіздері  

Постреквизиттері: Құрылыс материалдары өндірісіндегі технологиялық нормалау, Құрылыс материалдарын 

өндіру процестері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Табиғи тас материалдарының минералогиялық құрылымы бойынша 

жіктелуін білу; В) Бетон және бетонға арналған байланыстырғыш заттардың, соның ішінде әк, цемент 
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байланыстырғышының түрлері мен өндірудің технологиясын білу; С) Әрлегіш және арнайы құрылыс 

материалдарын білу; D) қиын балқитын құрылыс материалдарының сапасының ұзақ уақытқа және сенімділікке 

айқындаушы әсері, құрылыс конструкцияларын, оларды коррозияның түрлерінен қорғау әдістері; Е) табиғатты 

қорғау және экологиялық таза материалдар дайындау және қолдану кезіндегі техника ержелерін сақтау. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құрылыс материалдарының минералогиясы 

Бағдарлама авторы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: құрылыс материалдарының шығу тегін, химиялық және физикалық қасиеттерін 

білу, олардың кристаллографиялық торын анықтау және құрылыс материалдарының минералогиялық жіктелуін 

ұғыну. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Минералдар классификациясы. Минералдардың түрлері. Топырақтар 

классификациясы. Шөгінді тау жыныстары. Метаморфты тау жыныстары. Магматикалық тау жыныстары. 

Доломиттер. Далаа шпаттары. Диатомиттер. Әктас. Алюминий силикаттары. Галлуазиттер. Саздар. 

Пререквизиттері: Химия, Минерология және кристаллография негіздері 

Постреквизиттері: Минералды байланыстырғыш заттардың технологиясы . 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) құрылыс материалдарының  минералогиялық  жіктелуін білу; В) 
минералдардың кристалдық торларын анықтай білу; С) ЕСКД ережелеріне сәйкес минералдарға структуралық 

талдау анализдерін жасау; D) Дербес компьютер бағдарламаларын қолдана отырып  жұмыс істеу кезінде 

спектроскопиялық, микроскопиялық зерттеулер жасау; Е) құрылыс материалдарының минералогиясын зерттеу 

кезінде арнайы ережелер мен  нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану. 

6В11301 – КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ  ЖҮК ҚОЗҒАЛЫСЫ МЕН ТАСЫМАЛДАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

2 курс 
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5.1 Модуль - Кәсіпкерлікті  қалыптастыру және әлеуметтік бағыттар, 14 кредит 

ЖБП ТК  KBN 2107 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

ЖБП МК  Fil 2108 Философия 3 5 

ЖБП МК  DSh 2109 Дене шынықтыру 3,4 4 

5.2 Модуль - Экономика және әлеуметтік пәндер, 14  кредит 

ЖБП ТК  KN 2107 Құқық негіздері 3 5 

ЖБП МК  Fil 2108 Философия 3 5 

ЖБП МК  DSh 2109 Дене шынықтыру 3,4 4 

6.1 Модуль - Майлау материалдары мен техника қауіпсіздігін сақтау, 10 кредит 

БП ТК  HOMM 2205 Химия және отын-майлау материалдары 3 5 

БП ТК  KEKTK 2206 Көліктегі еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі 4 5 

6.2 Модуль - Химия қосылыстары және өмір қауіпсіздігі, 10 кредит 

БП ТК  ОАТ 2205 Отынның альтернативті түрлері 3 5 

БП ТК  ЕК 2206 Еңбекті қорғау 4 5 

7.1 Модуль - Геодезия негіздері және ғылыми-зерттеу жұмыстары, 10  кредит 

БП ТК  IG 2207 Инженерлік геодезия 3 5 

БП ТК  GZTKZh 2208 Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар 4 5 

7.2 Модуль - Геодезиялық өлшеулері мен зерттеулер жұмыстары, 10 кредит 

БП ТК  GGN 2207 Геодезия және геоинформатика негіздері  3 5 

БП ТК  GZZh 2208 Ғылыми-зерттеу жұмыстары 4 5 

8.1 Модуль - Заманауи сандық және автоматтандырылған технологиялар, 14  кредит 

БП ТК  OСKPM 2209 Өндірісті цифрлендіру және көліктік процестерді модельдеу  3 4 

БП ТК  EEN 2210 Электротехника және электроники негіздері  4 5 

БП ЖК  ABZh 2211 Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) 4 5 

8.2 Модуль - Автоматтандырылған технологиялар және электротехника,  14  кредит 

БП ТК  KSС 2209 Көлік саласын цифрлендіру 3 4 

БП ТК  EN 2210 Электротехника негіздері 4 5 

БП ЖК  ABZh 2211 Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) 4 5 

9Модуль  - Көліктік тасымалдарды ұйымдастыру және басқару,  12  кредит 

БП ЖК  TUKB 2212 Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару  3 4 



231 

 

КП ЖК  KTOKK 2313 Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы  4 5 

БП  Өндірістік тәжірибе 4 3 

 

 

5.1 Модуль - Кәсіпкерлікті  қалыптастыру және әлеуметтік бағыттар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Нургалиева Ш.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерге әлеуметтік-экономикалық аспектілері мен қоршаған орта әсерін 

ескере отырып, бизнесті ұйымдастырудың тәжірибесін, міндеттерін, мақсаттарын дұрыс талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  бизнес түсінігі, бизнес және экономика, кәсіпкерлік фирма және ұйымдық-

құқықтық нысандары мен кәсіпкерлік қызметтің түрлері, кәсіпкерлік фирманы ұйымдастыру және тіркеу, 

кәсіпкерлік ортаға фирманың енуі, фирманы қайта ұйымдастыру, тарату, жойылуы, бизнес жүйесіндегі 

бәсекелстік, коммерциялық мәмілелер мен келісім-шарттар, бизнестің инфрақұрылымы.  

Пререквизиттері: Математика, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Білу және түсіну:  кәсіпкерлік қызметтін негізгі түрлері мен формаларын, 

кәсіпкерлік құрылымның бизнес-жоспарын құру; В) Білімді және түсіну қабілеттілігін практикада қолдануы: 

фирманы басқару жүйесінде және бизнестің құрылу мәселелерін өз бетінше талдай алуды; С) Пайымдай білу, 
қорытынды жасау және идеяны бағалау қабілеттілігі: қойылған экономикалық міндеттерді шешу үшін 

статистикалы, ғылыми, тәжірибелік ақпараттарды жинақтау, өңдеу, талдау; D)  Қарым-қатынас іскерлігі: бизнес-

жоспарды жазу барысында алынған білімдерін кәсіпорынды жүйелік басқару үшін пайдалану; Е) Оқытудағы 

іскерлігі: басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының тиімді синтезі мен талдау дағдысы; 

 

5.2 Модуль - Экономика және әлеуметтік пәндер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Құқық негіздері 

Бағдарлама авторы: з.ғ.магистрі, Молдабеков Е.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: құқық нормаларын қолдану, тұжырымдау және құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер 

мен мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере 

отырып, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге 

де ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Мемлекет және құқықтың пайда болуы. Мемлекеттің түсінігі және мәні. 

Мемлекеттің типтері мен нысандары. Мемлекеттің механизмі және мемлекеттің функциясы. Құқықтық мемлекет 

және азаматтық қоғам. Құқықтың түсінігі, мәні, қағидалары және функциялары. Құқықтың қайнар-көздері 
(нысаны), құқықтың нормасы, құқықтық қатынастар. Құқық шығармашылық және құқықты жүзеге асару. Құқық 

бұзушылық және заң алдындағы жауаптылық. Құқықтың түсінігі. Құқық ұғымының мәні. Құқық 

функцияларының түсінігі және түрлері. Құқықтың қайнар көздері. Құқық нормасы. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А) құқық теориясы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет, Қазақстан 

Республикасының Конституциясы; қолданыстағы заңнаманың негізгі ережелерін; жүйесі мемлекеттік және 

жергілікті басқару органдарының және олардың өкілеттік шеңберін әдістері; қоғамдық қатынастарды құқықтық 

реттеу; сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын білу және түсінуВ) Дағдыларын талдау, оқиғалар мен іс-

әрекеттері тұрғысынан құқықтық реттеу саласындағы және жүгінуге қажетті нормативтік актілерге; 

қолданыстағы заңдарға бағдарлануы; пайдалана отырып, заң өз құқықтары мен мүдделерін қорғау;   қазақстандық 

патриотизм, азаматтық жауапкершілік, төзімділік мәдениетті көрсету; С) құқықтық талдау әр түрлі дәлелдер мен 

мәселелерді шешу кезінде; жинау және түсіндіру үшін ақпаратты қалыптастыру пайымдауларды ескере отырып, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды; D)  хабар ақпарат, мамандарға да және маман еместерге де 

ақпараттарды, идеяларды, мәселелер мен олардың шешімдері туралы мәлімет беруге; Е) құқық нормаларын 

қолдану 

 
6.1 Модуль - Майлау материалдары мен техника қауіпсіздігін сақтау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Химия және отын-майлау материалдары 

Бағдарлама авторы: х.ғ.к. Убайдулаева Н.А., оқытушы Жакупова Г.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты:Автомобиль және трактор жасау өнеркәсібінің үздіксіз дамуымен, 

қозғалтқыштардың, бөлшектердің және түйіндердің жаңа түрлерінің пайда болуымен отын, майлаушы және 

басқа пайдалану материалдарының сапасына ерекше көңіл бөлінумен де пәнді оқыту маңыздылығын артып отыр. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: студенттердің физика-химиялық үдерістерін талдау, орман шаруашылығында 

қолданылатын жедел материалдарды практикалық қолдану негізінде білім мен дағдыларды дамыту. Пәннің 

міндеті - отын, жағармай мен арнайы сұйықтықтардың қасиеттерін, олардың ассортиментін, негізгі сапа 

көрсеткіштерін, машиналардың техникалық және экономикалық сипаттамаларына әсерін зерттеу; отынның 

экологиялық қасиеттерін зерттеу (уыттылық, электролиз, ыдырау және т.б.), жағармай материалдар мен арнайы 

сұйықтықтар. 

Пререквизиттері: Физика,  Химия, Қолданбалы механика 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Отындар, майлар және арнайы сұйықтықтардың тағайындалуын, 

талаптарын және классификациясын білуге және қолдануға; В) өз бетінше ОМАС қасиеттерін зерттеуге 

дағдылануға; С) отын-майлау материалдарын (ОММ) қолданудың экономикалық және экологиялық аспектілерін 

туралы түсінігі болуға. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі 

Бағдарлама авторы: Қуанышев М.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Өндірістік нысандардағы денсаулықты сақтау және қауіпсіз еңбек шарттарын 
қамтамасыз ететін әлеуметтік - құқықтық, ұйымдастырушылық - техникалық, санитарлық -гигиеналық және 

өртке қарсы шаралар жүйесін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен 

актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және 

зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Жұмыс орнындағы микроклиматты зерттеу. Өндірістік 

санитария. Жарықтандыру және оның нормасы Өндірістік шулар. Өндірістік дірілдер Еңбекті қорғаудың 

эргономикалық негіздері. Сәуле шығарудың зиянды әсерлерінен қорғану. Өндірістік ғимаратарға қойылатын 

санитарлық техникалық талаптар. Өндірістік қондырғыларды пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. Өндірістік 

құралдарын каупсіздігін қамтамасыз ету. Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндірудің бірінші ретті құралдары. 

Перереквизиттері: Химия, Физика, Құқық негіздері 

Постреквизиттері: Көлік инспекциясының қызметі, Көлікті және жүкті бақылау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты заңдық және нормативтік құқықтық құжаттарды, еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру және мамандықтарға сай қауіпсіз еңбек шарттарының принциптерін, қауіпті және зиянды өндіріс 

факторларының пайда болу табиғатын, еңбекті қорғауды басқару принциптерін үйрену. В) нысандарға 

қойылатын санитарлық-техникалық талаптарды,жарақаттануларды болдырмау шараларын, жазатайым 

оқиғаларды зерттеу тәртібін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін және т.б.; еңбектің ауырлығын 

бағалай білуге, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігін бағалай білуге, еңбек және демалыс кестесін құра білуге; 
қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтайтын аспаптарды пайдалана білуге, конструкторлық және 

техникалық құжаттарда қауіпсіз еңбек туралы инструкцияларды құрастыра білуге. D) Қазақстан 

республикасының Конституциясының, еңбекті қорғау туралы заңдар, қарарлар, инструкциялардың талаптарын; 

қауіпті және зиянды факторлардың табиғатын; көлік құралдарының және өндірістік процесстердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету принциптерін. Е) техника қауіпсіздігі жөнінде оқытып үйретуге және инструктаж өткізуге, еңбек 

қорғау туралы есеп беруге және есеп жүргізуге, нысандардағы еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыра білуге, 

өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыра білуге. 

 

6.2 Модуль - Химия қосылыстары және өмір қауіпсіздігі 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Отынның альтернативті түрлері 

Бағдарлама авторы: Айжарикова А.К 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль көлігінің техникалық дұрыс, ұзақ мерзімді және қалтқысыз 

пайдалануды ұйымдастыру, сонымен бірге отын-майлау материалдарын сауатты қолданылу мәселелеріне 

әрдайым көңіл бөліп отыру қажеттілігімен артып отыру. Бұл пәннің бағдарламасы бейорганикалық химия, 

органикалық химия (мұнай химиясы), физика, автомобильдер конструкциясы және есебі теориясы, 
автомобильдердің техникалық эксплуатациясы пәндерімен тығыз байланысты 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мұнай және мұнай өнімдерін алудың қазіргі заманғы технологиялық процестері 

туралы негізгі мәліметтер. Автомобиль қозғалтқыштарында қолданылатын сұйық және газтәрізді отындардың 

жалпы физикалық-химялық және эксплуатациялық-техникалық қасиеттері. Сығылумен оталатын 

қозғалтқыштарда қолданылатын отындардың эксплуатациялық-техникалық қасиеттері Іштен жану 

қозғалтқыштарында қолданатын газ тәрізді отындардың эксплуатациялық-техникалық қасиеттері, 

автомобильдердің қозғалтқыштарына, трансмиссия агрегаттарына және басқа механизмдеріне арналған 

майлағыш материалдар. Мотор майлары. Трансмиссиялық майлар. Пластикалық майлағыштар. Техникалық 

сұйықтықтардың жалпы қасиеттері, жанғыш-майлау материалдарды нормалау және рационалды пайдалану. 

Пререквизиттері:Химия, Физика, Бейорганикалық химия 

Постреквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әрі қарай техника дамуының тенденцияларымен қоса, отын - майлау 

материалдарының сапасын жақсарту жолдары туралы; В) отын - майлау материалдарын (ОММ) қолданудың 

экономикалық және экологиялық аспектілері туралы, отындар, майлар және арнайы сүйықтықтардың (ОМАС) 

тағайындалуын, С) ОМАС-дың қасиеттерін және олар қолданылатын түйіндер мен агрегаттардың 

параметрлеріне әсерін, ОМАС сапасының негізгі көрсеткіштерін тәжірибелік анықтауды дағдылануға, өз бетінше 

ОМАС қасиеттерін зерттеуге, D) ТМАС-дың қасиеттерін талдау және олардың жаңадан жобаланған және 

қолданып жүрген автомобиль мен тракторлардың түйіндерінде қолдану мүмкіндіктері туралы шешім 

қабылдауға, Е). МАС-ды пайдаланудың нақты экономикалық және экологиялық салдарын болжауға студент 

міндетті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Еңбекті қорғау 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М.,Қуанышев М.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: өндірістік нысандардағы денсаулықты сақтау және қауіпсіз еңбек шарттарын 

қамтамасыз ететін әлеуметтік - құқықтық, ұйымдастырушылық - техникалық, санитарлық -гигиеналық және 

өртке қарсы шаралар жүйесін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. 
Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды 

өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Жұмыс орнындағы микроклиматты зерттеу. Өндірістік санитария. 

Жарықтандыру және оның нормасы Өндірістік шулар. Өндірістік дірілдер Еңбекті қорғаудың эргономикалық 

негіздері. Сәуле шығарудың зиянды әсерлерінен қорғану. Өндірістік ғимаратарға қойылатын санитарлық 

техникалық талаптар. Өндірістік қондырғыларды пайдалану кезіндегі еңбек қауіпсіздігі. Өндірістік құралдарын 

каупсіздігін қамтамасыз ету. Өрт қауіпсіздігі. Өрт сөндірудің бірінші ретті құралдары. 

Перереквизиттері: Химия, Физика, Құқық негіздері 

Постреквизиттері: Көлік инспекциясының қызметі, Көлікті және жүкті бақылау қызметі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) нақты заңдық және нормативтік құқықтық құжаттарды, еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру және мамандықтарға сай қауіпсіз еңбек шарттарының принциптерін, қауіпті және зиянды өндіріс 

факторларының пайда болу табиғатын, еңбекті қорғауды басқару принциптерін үйрену. В) нысандарға 

қойылатын санитарлық-техникалық талаптарды,жарақаттануларды болдырмау шараларын, жазатайым 

оқиғаларды зерттеу тәртібін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін және т.б.; еңбектің ауырлығын 

бағалай білуге, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігін бағалай білуге, еңбек және демалыс кестесін құра білуге; 

қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтайтын аспаптарды пайдалана білуге, конструкторлық және 

техникалық құжаттарда қауіпсіз еңбек туралы инструкцияларды құрастыра білуге. D) Қазақстан 

республикасының Конституциясының, еңбекті қорғау туралы заңдар, қарарлар, инструкциялардың талаптарын; 
қауіпті және зиянды факторлардың табиғатын; көлік құралдарының және өндірістік процесстердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету принциптерін. Е) техника қауіпсіздігі жөнінде оқытып үйретуге және инструктаж өткізуге, еңбек 

қорғау туралы есеп беруге және есеп жүргізуге, нысандардағы еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыра білуге, 

өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыра білуге 

 

7.1 Модуль - Геодезия негіздері және ғылыми-зерттеу жұмыстары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Инженерлік геодезия 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Геодезия туралы негізгі мәліметтер. Жердің пішіні мен өлшемдері туралы 

негізгі мәліметтер. Геодезиядағы координатор жүйесі. Гаус-Крюгердің тік бұрышты координат жүйесі. Түсіру 

түрлері, олардың жіктелуі. Горизонталь теодолиттік түсіру, оның маңызы. Далалы жұмыстарды жүргізу реті мен 

құрамы. Тахеометриялық түсіру, оның маңызы. Тахеометриялық түсіру кезінде пайдаланатын аспаптар. 

Станциядағы жұмыс реті, далалық журналмен абристі толтыру. Нивелирлеу. Нивелирлеудің міндеттері мен 

түрлері. Геометриялық нивелирлеудің тәсілдері. Нивелирлердің негізгі түрлері. Нивелирлердің құрылысы,  

тексерулері мен түзетулері. Нивелирлік рейкалар, олардың тексерулері. Инженерлік ізденістер кезіндегі 
геодезиялық жұмыстар. Ізденіс түрлері. Құрылыс салуға алаңды таңдап алу және бөліп беру. Геодезиялық бөлу 

жұмыстары, элементтері: жер бетінде жобалау бұрышты, ұзындықты, биіктікті және берілген еңкіштікті салу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Пәннің мақсаты ізденіс, жобалау, құрылысты салу, әртүрлі  инженерлік 

ғимараттарды пайдалану кезіндегі геодезиялық жұмыстардан жан-жақты теориялық және практикалық білім 

беру болып табылады.Пәннің міндеті – геодезиялық аспаптарды, далалық геодезиялық түсірістерді жасаудың 

әдістерін, техникасын, есептеулердің дәлдгі мен ретін меңгеру. 

Пререквизиттері: Математика, Физика, Информатика, Сызба геометриясы және инженерлік графика  

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарын жобалау негіздері, Авомобиль жолдарын жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ізденісті, жобалауды, құрылысты салуды және құрылымды пайдалануды 

қамтамасыз ететін геодезиялық жұмыстардың технологиясы мен құрамын;құрылыстық, тәжірибеде көбірек 

таралған типтік инженерлік-геодезиялық мәселелерді және оның геометриялық маңызын шешетін негізгі 

талаптарды білуі керек; В) топографиялық материалды пайдалануды, солардың ішінде,  топографикалық картаны 
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оқи отырып, соның негізінде графикалық, математакалық сипаттағы есептеулерді шығаруды; құрылыс 

обьектілерін құруға байланысты, соған сәйкес геодезиялық-маркшейдрлік   қызмет   көрсетушілерге   нақтылы   

мәселелерді   қоюды, құрылыстық шектеулерге негізделген талаптарды көрсете отырып, жұмысты бағыттауды; 

құрылысты дәлдеп бөлу, тұрғызылатын құрылыстың геометриялық пішінін қадағалау, құрылымдық-құрастыру 

жұмыстарының жеке кезеңдерінің нәтижелерінің орындалған түсірімі сияқты типтік құрылыстық мәселелердің 

геодезиялық өлшеулерін жүргізуді орындай алуы керек: D)  - негізгі геодезиялық аспаптарды нақтылы өндірістік 

жағдайда қолдануды; далалық немесе камералдық геодезиялық өлшеулердің алдын ала және соңғы рет бағалауды 

орындауды; әдебиеттер мен жаңа геодезиялық аспаптармен жұмыс істеуді игеруі керек. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар  

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ғылыми зерттеу жұмыстарын ұйымдастару, оларды тәжірибеде 

қолдану, жұмыс барысында негізгі ғылыми заңдылықтарды өндіріспен ұштастыра білу дағдыларын арттыру. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Өмірлік циклдің алғашқы кезеңдері ғылыми-зерттеу жұмысы және 

тәжірибелік-конструкторлық жұмыстардан басталады. Процесінде іске асырылатын жаңа идеялар  түріндегі 

жаңалықтар мен өнертабыстарды жан-жақты тексеру туындайды. Ғылыми проблемалардың теориялық 
алғышарттар шешімі тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар барысында тексеріледі, бұл ғылыми зерттеулердің 

өндіріске өтпелі кезеңі.Ғылыми зерттеу жұмыстарының маңыздылығы және оның тарихи даму сатыларын 

сипаттау.Ғылыми зерттеу жұмысының түрлерін оқытып таныстыру. Гепотиза туралы түсінік. Теориялық 

зерттеуінің тәсілдері сатылары.Математикалық модельдеу әдісімен танысу. Сандық зерттеу тәсілдерін, негізгі 

әдістерін сипаттау.Теориялық зерттеудің түрлері: Сараптау, индукция, дедукция әдістерін қолдану. 

Экспериментальды зерттудің маңыздылығы негізгі талаптары және шарттары.Зерттеудің нәтижелерін өңдеу, 

математитикалық статистикалық әдітерін қолданып зерттеу нәтижелерін сынау. Өлшем нәтижелерінің дәлдігі 

ауытқулары.Ғылыми жұмысының әдістемелік жабдықтау. Материалдық техникалық базасын қамтасыз ету. 

Зерттеу нәтижелерін жинақтау жіктелу. Жұмыс қорытындысын өндіріске енгізу. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика  

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ғылыми зерттеу пәнің оқу барысында студенттер табиғм объективтік даму 

процестерінің, олардың негізгі заңдылықтарымен таныс болуы. Ғылыми техникалық саласындағы 

фундаментальдық заңдылықтарды оқып игеру, негізгі ұжымдарын тәжірибеде қолдана білу.Өндірісте 

қолданылатын машиналарды, қондырғыларды стандарттау сертификаттау сынақтардан өткізу, олардың 

физикалық химиялық процестерін толық игеріп өндіріс жағдайында ерекшеліктеріне сай қолдану. 

 

7.2 Модуль - Геодезиялық өлшеулері мен зерттеулер жұмыстары 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Геодезия және  геоинформатика негіздері 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Пәннің қысқаша мазмұны: негізгі геодезиялық жұмыстар мемлекеттік және арнайы геодезиялық  тораптарды 

салу және қайта жөндеу (пландық және биіктіктік геодезиялық торлар). 

Курстың қысқаша сипаттамасы: өлшеулердің нәтиежелерін математикалық өңдеулердің өдістері, сфероидтық 

геодезия жерлік эллипсоидтық геометриясы, эллипсоид тың бетінде геодезиялық есептерді шығарудың әдістері. 

Теориялық геодезия: жоғары геодезияның негізгі ғылыми есептерін шығарудың әдістері және теориясы. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика  

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пәннің негізгі мәселелері жобалау мен конструкциялау. В)  жұмыс 

қабілеттілігінің негізгі кретериилерін ескеру. С) Жердің түрімен мөлшерін анықтауменполигонометрия мен 

триангуляцияны құрастырумен геодезиялық тораптарды ықшамдық теңестіруді жасаумен байланысты, D) 

геодезиялық жұмыстарды өз бетімен орындау үшін қажетті дағдылдарды алу геодезиялық қлшеулердің 

нәтиежелерін дәлдігін бағалай білу. Е). Кешенді қосылыстарын құрылымын біліп, атай білуге міндетті. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмыстары  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің бизнесі саласындағы зерттеулер жүргізу тәртібі мен тәртібін 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: негізгі кезеңдерді меңгеру: тиісті ғылыми тақырыптарды бағалау және таңдау; 

мақсатты анықтау және зерттеу әдістерін негіздеу; аналитикалық және эксперименттік зерттеулер жүргізу; 

талдау нәтижелерін және нәтижелердің сенімділігін бағалау; инженерлік және ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

қызығушылықты дамыту. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика  

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:A) Зерттеу міндеттерін қалыптастырудың негізгі қағидасы; B) зерттеу 

мақсаттарының қалыптасуы бойынша бұрынғы зерттеулерді талдау және талдаудың әсері; C) зерттеу 

бағдарламасын әзірлеу. 

 

8.1 Модуль - Заманауи сандық және автоматтандырылған технологиялар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті цифрлендіру және көліктік процестерді модельдеу 

Бағдарлама авторы: Сауханов Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлікті және логистиканы цифрландыру. Секторды цифрландыруды шешуге 

арналған негізгі міндет – транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті жаһандық жаңғырту және цифрландыру шеңберінде жаңа уақыт 

талаптарына сай өндірістің мынадай негізгі бағыттарын дамытуда: Көлікті және логистиканы цифрландыру 

Секторды цифрландыруды шешуге арналған негізгі міндет – транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 

Көлік құралдарын, инфрақұрылымды, пайдаланушыларды және ақпараттық технологияларды жүйелі біріктіру 

үшін Зияткерлік көлік жүйесі  әзірленеді, ол кезең-кезеңмен енгізудің кіші құрамдауыштарынан, соның ішінде 

автожолдарды пайдаланғаны үшін қаражат жинауды автоматтандыру үшін техникалық құралдар кешенінен, 
негізгі автомобильдік көліктік дәліздерде орнатылатын көлік құралдарын тоқтатпай өлшеудің қарқынды 

жүйесінен, жол қозғалысын басқару жүйесінен тұрады. Бұның барлығы жүргізушіге жолдағы жағдай туралы 

хабарлауға, климаттық жағдайларды талдау және болжау жүйесін құруға, бейне мониторинг жүйесін 

пайдалануға және ЖҚЕ бұзуды анықтауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері, Өндірісті ұйымдастыру және 

кәсіпорын менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қазіргі кезеңде қоғамда нарықтықта даму мен қызмет саласын ақпараттандыру 

проблемалары алдыңғы ақпараттық технологияларды енгізуді талап етеді. Бұл технологиялар басқару 

субьектілеріне басты мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндіктер береді. Сыртқы әсерлерге тез бейімделетін 

оптималды ақпараттық технология қызмет саласының тиімділігін жоғарылатудың негізгі шарты болып 

табылады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Электротехника және электроника негіздері 

Бағдарлама авторы: Жубаев С.Т.   

Курсты оқытудың мақсаты: жартылай өткізгіш аспаптардың әрекет ету принциптерін, параметрлері мен 
сипаттамаларын зерттеу және оларды электрондық құрылғылардың сұлбаларын құру үшін қолдану бойынша 

білімді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың бөлімдері: базалық жартылай өткізгіш аспаптар және логикалық 

элементтер, жартылай өткізгіш диодтар және транзисторлар, жартылай өткізгішті есте сақтау құрылғылары, 

аналогты электрондық құрылғылардың схемотехникасы, түрлендіргіштер, қоректендіру блоктарының 

сұлбатехникасы және бағдарламалық басқару элементтері.   

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика   

Постреквизиттері: Схемотехника, Электр тізбектердің теориясы, Радиоэлектроника 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: А) электрлік схемаларды 

оқи білу; зарядталған бөлшектердің ір түрлі орталарда және әртүрлі жағдайларда концентрациясының өзгеруі 

мен қозғалысына байланысты болатын құбылыстар мен процестерді; В) төмендегілерді білуі және пайдалана 

алуы тиіс: ғылыми-техникалық, анықтамалық әдебиеттерді және жүйелік қолданбалы бағдарламалық қамтуды 

пайдалануды; С) төмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс: электр және магнит аспаптар мен автоматика 

элементтерді кіретін қазіргі құрал жабдықтардың негізгі бөліктерінің қызметін. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) 
Бағдарлама авторы:  Ахметов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көліктік бірліктердің жүрісін ұйымдастыру және көліктік объектілердің жұмысы 

қазіргі менеджмент және маркетингтің негізінде алынған білімдерді тиімді ұйымдастыру; логистикалық 

принциптер мен көліктік операцияларды зерттеу негізінде жүк ағындармен басқарудың тиімді жүйесін 

қамтамасыздандыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) көлікпен қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру ролі. Көліктік үрдісті ақпараттық және техникалық қамсыздандыру. Көлікте әр түрлі байланыс 

жүйелерді қолдану жерлері. Көліктік жуйелерде АБЖ басқару үрдістерді жетілдіру инструмент ретінде 

қарастыру.  Деректер  база мен банктар туралы түсінік.  Көліктік мекемелердің салалық АБЖ. АК АБЖ және 

оның құрылымы. АБЖ экономикалық тиімділігі. 

Пререквизиттері: Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару, Жоғары математика 

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері 



236 

 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Техникалық қамсыздандыруды тиімді пайдаланудың білімдерді алу үшін 

қажет, сондай-ақ күнделікті пайдалануда және келешекте жұмыс көлемдерді,. В)Техникалық құралдардың даму 

мәселелерді шешуін білуді ескеріп орындау. С) Көліктік бірліктердің жүрісін ұйымдастыру және көліктік 

объектілердің жұмысы қазіргі менеджмент және маркетингтің негізінде алынған білімдерді тиімді ұйымдастыру. 

D)Тасымалдау үрдісті мәселелерді шешуін логистикалық принциптерін қолдану. Е) Көліктік операцияларды 

зерттеу негізінде жүк ағындармен басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыздандыру. 

 

8.2 Модуль - Автоматтандырылған технологиялар және электротехника 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік саласын цифрлендіру 

Бағдарлама авторы: Сауханов Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көлікті және логистиканы цифрландыру. Секторды цифрландыруды шешуге 

арналған негізгі міндет – транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өндірісті жаһандық жаңғырту және цифрландыру шеңберінде жаңа уақыт 

талаптарына сай өндірістің мынадай негізгі бағыттарын дамытуда: Көлікті және логистиканы цифрландыру 

Секторды цифрландыруды шешуге арналған негізгі міндет – транзиттік жүктерді тасымалдау көлемін ұлғайту. 
Көлік құралдарын, инфрақұрылымды, пайдаланушыларды және ақпараттық технологияларды жүйелі біріктіру 

үшін Зияткерлік көлік жүйесі  әзірленеді, ол кезең-кезеңмен енгізудің кіші құрамдауыштарынан, соның ішінде 

автожолдарды пайдаланғаны үшін қаражат жинауды автоматтандыру үшін техникалық құралдар кешенінен, 

негізгі автомобильдік көліктік дәліздерде орнатылатын көлік құралдарын тоқтатпай өлшеудің қарқынды 

жүйесінен, жол қозғалысын басқару жүйесінен тұрады. Бұның барлығы жүргізушіге жолдағы жағдай туралы 

хабарлауға, климаттық жағдайларды талдау және болжау жүйесін құруға, бейне мониторинг жүйесін 

пайдалануға және ЖҚЕ бұзуды анықтауға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері, Өндірісті ұйымдастыру және 

кәсіпорын менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қазіргі кезеңде қоғамда нарықтықта даму мен қызмет саласын ақпараттандыру 

проблемалары алдыңғы ақпараттық технологияларды енгізуді талап етеді. Бұл технологиялар басқару 

субьектілеріне басты мәселелерді шешуге үлкен мүмкіндіктер береді. Сыртқы әсерлерге тез бейімделетін 

оптималды ақпараттық технология қызмет саласының тиімділігін жоғарылатудың негізгі шарты болып 

табылады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Электротехника негіздері 

Бағдарлама авторы: Жылкыбаев А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді электртехникалық есептерді дұрыс қоюға, шешудің үнемді әдістерін 

таңдауға, алынған нәтижелерді талдай білуге және инженерлік ойлауды дамытуға үйрету болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың бөлімдері: тұрақты токтың электр тізбектері, бірфазалы синусоидалды ток, 

трансформаторлар, төртұштықтар, электр сүзгілері, ауыспалы токтың үшфазалы тізбектері, сызықты электр 

тізбектеріндегі өтпелі процестер, электр машиналары, электр жетегі, электрмен жабдықтау негіздері. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика   

Постреквизиттері: Схемотехника, Электр тізбектердің теориясы, Радиоэлектроника 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: төмендегі ұғымдар жөнінде түсініктері болуы тиіс: А) электрлік схемаларды 

оқи білу; зарядталған бөлшектердің ір түрлі орталарда және әртүрлі жағдайларда концентрациясының өзгеруі 

мен қозғалысына байланысты болатын құбылыстар мен процестерді; В) төмендегілерді білуі және пайдалана 

алуы тиіс: ғылыми-техникалық, анықтамалық әдебиеттерді және жүйелік қолданбалы бағдарламалық қамтуды 

пайдалануды; С) төмендегі дағдыларды меңгере білуі тиіс: электр және магнит аспаптар мен автоматика 

элементтерді кіретін қазіргі құрал жабдықтардың негізгі бөліктерінің қызметін. 

 

9 Модуль - Көліктік тасымалдарды ұйымдастыру және басқару 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Бағдарлама авторы: Сауханов Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану саласында білімді, болашақта 

даму мәселелерін шешуде іскерлекті иеленуге, көлік объектілерінің жұмысын осы заманға менеджмент пен 

маркетингтің негізінде тиімді ұйымдастыруда және көлік бірліктерінің қозғалысын ұйымдастыруға, жүк 

ағындарын басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз етуге, логистикалық принциптер мен көлік операцияларын 

зерттеу негізінде тасымалдау үрдісінің мәселелерін шешуге бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану саласында білімді, көліктің 

техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда сонымен қатар, жақын және алыс болашақта дамуының 

мәселелерін шешуді іскерлікті иеленуге; көлік объектілерінің жұмысын осы заманға менеджмент пен 
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маркетингтің негізінде тиімді ұйымдастыруда іскерлікті иеленуге және көлік бірліктерінің қозғалысын 

ұйымдастыруға; жүк ағымдарын басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыз етуге, логистикалық принциптер мен 

көлік операцияларын зерттеу негізінде тасымалдау үрдісінің мәселелерін шешуге; жолаушыларды 

тасымалдағанда, олардың талаптарын толығымен және сапалы қанағаттандыру мәселелерін жүйелі түрде шешу 

аймағында жұмыс жасауға қажетті болашақ мамандардың білімі мен біліктілігін қалыптастыру болып саналады.  

Перереквизиттері: Жоғарғы математика, Физика. 

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, Көліктік экспедициялау. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: Аталған пәнді игеру нәтижесінде студенттер кәсіптік әрекеттің болашақта даму тарихы 

мен инновациялық бағыттарын білуі және түсінуі керек. Көліктегі қозғалысты ұйымдастырумен байланысты құбылыс пен 

үрдістерді, тасымалдауды ұйымдастыруда ғылыми зерттеудің әдістерін қолдана білу керек. көлік жұмысын жақын және 

алыс болашаққа жоспарлау жүйесінде көлік түрлерінің өзара қатынасы туралы;көліктерді пайдалану жұмысын 

басқаруда озык техника мен технологияға негізделген жалпы принциптерді; басқарудың автоматты жүйелерін қолдануды 

ескере отырып, басқа көлік объектілерінін жұмысын; тасымалдау жоспарларын құрастыруда, тапсырмаларды жетілдіруді 

ескере отырып, жүк ағындарының үздіксіз логистикалық тізбегін ұйымдастыру жүйесін; көлік жұмысының тиімділігін 

қамтамасыз ететін шаралар бойынша техникалық-экономикалық есептерді шеше білуге;  оқыған пәннің теориялық 

негіздерін өндірісте қолдануға; көлік желілері мен объектілерінің әртүрлі жұмыс шарттары мен техникалық  

жарақтануында озық және тасымалдау  қабілетін қолдану мен дамытуды. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы 

Бағдарлама авторы: Сауханов Н.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білікті маман қазіргі кезде сапалы және тиімді кәсіби қызметінде жеткілікті 

дәрежеде меңгеру мәселелерімен көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы талаптарында олардың өзара іс-

қимылын тасымалдау үрдісінде қолдану үшін жалпыкөліктік кадрларды даярлауда пән өзекті және міндетті 

болып табылады. 

Перереквизиттері: Жоғарғы математика, Физика. 

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, Көліктік экспедициялау. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: Аталған пәнді оқу нәтижесінде студент кәсіби қызметтің тарихын, даму болашағын, 

инновациялық бағытын білуі және түсінуі керек. Көлік түрлерін өзара қарым-қатынасы және логистикаға байланысты 

негізгі объектілерде, құбылыстар мен үрдістерінде, тасымалдауды ұйымдастыру кезінде ғылыми зерттеудің әдістері 

қолдана білуі керек. 

 

6В11301 – КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖҮК ҚОЗҒАЛЫСЫ МЕН ТАСЫМАЛДАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ   

(2 курс жоғары білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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4.1 Модуль - Көліктің  логистикалық қызметтері, 20 кредит 

КП ЖК КKUTK 2315 Көліктегі қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары 3 5 

КП ТК HTU 2316 Халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру 3 5 

БП ТК KTZhL 2217 Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика 3 5 

КП ЖК KZhTU 2318 Көліктегі жолаушылар тасымалын ұйымдастыру 3 5 

4.2 Модуль - Логистика және халықаралық жолаушылар тасымалын ұйымдастыру, 20  кредит 

КП ЖК КKUTK 2315 Көліктегі қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары 3 5 

КП ТК  HKTU 2316 Халықаралық қатынастағы тасымалдауды ұйымдастыру 3 5 

БП ТК KL 2217 Көлік логистика 3 5 

КП ЖК KZhTU 2318 Көліктегі жолаушылар тасымалын ұйымдастыру 3 5 

5.1 Модуль - Көлік құралдарын жобалау және пайдалану, 11  кредит 

КП ЖК KKКZhN 2319 Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері 3 5 

КП ТК KAT 2320 Көліктің арнайы түрлері 3 3 

БП ТК KTKKTPE 2221 
Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық 

пайдалану ережелері 
3 3 

5.2 Модуль - Жобалау және қозғалыс қауіпсіздігі, 11  кредит 

КП ЖК KKКZhN 2319 Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері 3 5 

КП ТК ZhTAAKK 2320 Жүк тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдары 3 3 
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БП ТК ZhKKE 2221 Жол қозғалыс қауіпсіздігі және ережелері 3 3 

6 Модуль - Тәжірибе және көліктік қызметтер, 17 кредит 

КП ЖК ZhKZhUZh 2322 Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, жүктану 3 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 4 10 

БП   Дипломалды тәжірибе 4 2 

 

4.1 Модуль - Көліктің  логистикалық қызметтері 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары 

Бағдарлама авторы: Сауханов Н.С. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жол қозғалысын басқару туралы негізгі түсініктер. Жол белгілері. Жол 

таңбалары. Бағдаршамдар. Қиылыстағы бағдаршам белгісінің жұмыс режимі. Жол контроллерлері. Көлік 

детекторлары. Үйлесімді басқарудың техникалық құралдары. Жаяу жүргіншілер ағыны қозғалысын 

ұйымдастыру құралдары. Қозғалысты ерекше жағдайда басқарудың техникалық құралдары. Техникалық 

құралдарды пайдалану және монтаждау. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазіргі техникалық құралдар мен жүйелерді пайдалана отырып, жол қозғалысын 

ұйымдастыру мен реттеу аймағында жұмыс жасауға қажетті болашақ мамандардың білімі мен біліктілігін 

қалыптастыру болып саналады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Жол қозғалысын реттеудегі техникалық құралдардың негізгі құрылымдары 

мен олардың өсу тенденциясы, нормативтік жағдайы және инженерлік есептеу, қоршаған ортаға автомобиль 

көліктерінің зиянды әсер етуін азайту мақсатындағы қозғалысты реттеу әдістерімен біліктілігін жоғарлату, 

пайдаланудағы, сонымен қатар, болашақтағы техникалық құралдардың өсуі туралы сұрақтарды шешу; қазіргі 
кездегі менеджмент және маркетинг негізінде көлік объектілерінің жұмысын және көлік бірлігінің қозғалысын 

тиімді ұйымдастыру; көлік операцияларын зерттеу және логистика негізінде жүк ағындарын басқарудың тиімді 

жүйесін қамтамасыз ету; тасымалдау сұранысын қанағаттандыру үшін көлік торабының өткізу және тасымалдау 

қабілеттілігін арттыру сұрақтарын шешу; жолаушыларды тасымалдаудың толық және сапалылығын 

қанағаттандыру сұрақтарын жүйелі шешу; техникалық құралдарды тиімді қолдануды есептеу; көліктердегі 

жұмысқа саралау жасау; осыдан тиісті шешім шығару және көлік объектілерінің жұмысын жақсарту.   

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Физика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдарының даму тенденциясы 

мен құрылысы, олардың технологиялық және функционалдық шамасы, В) нормативтік ережелер және 

инженерлік есептер; шетелдік тәжірибелер; автокөліктің айналаға зиянды әсер етуін азайту үшін құралдарды 

қолдану жолдары және қозғалысты реттеу, С) бағдаршам объектілерін жобалауға, жол белгілерін және 

қоршауларын орналастыруға, жол таңбаларын салуға тапсырма құрастыру, D) ғылыми-техникалық ақпараттан 

хабардар болу және реттеу құралдарының болашақта дамуын анықтау; нақты қозғалыстарға сай реттеу және 

ұйысмдастыру құралдарына талаптар құрастыру, Е) алған білімдерін қазіргі техникалық құралдар мен жүйелерді 

пайдалана отырып жол қозғалысын ұйымдастыру мен реттеу аймағында жұмыста қолдана білуге міндетті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық тасымалды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық тасымалды ұйымдастыру бойынша теориялық, практикалық және 

әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану 

саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және 

алыс болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 

жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 
жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 

қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік 

түрлерімен жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа 

ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе Қызмет сапасын бағалау, өлшемдер мен әдістер. Бәсекелестік. Көлік 

қызметтері үшін өркениетті нарықты құру принциптері. Көлік қызметтерінің маркетингтік зерттеулері. Көлік 

логистикасын дамыту стратегиясы. Жүктерді тасымалдаудың бірыңғай көліктік және технологиялық процесі. 

Жүк құрамы мен жинақталуы. Жүктерді орталықтандырылған және орталықтандырылмаған тасымалдау. Көлік 

жүйелерінің өзара әрекеттесу шарттары және олардың материалдық-техникалық базасы. Интеграцияланған көлік 

жүйелерін ұйымдастыру. Интегралды көлік жүйелерінің жіктелуі және жұмыс істеу  

заңдылықтары.Әр түрлі функционалды мақсаттарға арналған көліктік және технологиялық жүйелер. Көлік және 

технологиялық тасымалдау схемасын таңдауға әсер ететін факторлар. Жүк модулі, оның артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Интермодальды көлік жүйелері (желілік контейнерлік тасымалдау). Мультимодальды 

тасымалдауды ұйымдастыру. Экспедиторлар мен операторлардың міндеттері. Мультимодальды коносамент. 

Мультимодальды жүктерді тасымалдаудың ақырғы бағамын анықтау. Көлік тарифтері. Жалпы көлік торабы. 

Көлік қондырғысының техникалық және пайдалану сипаттамалары. Көлік торабының есептік өткізу қабілеттілігі. 

Көліктік хабтың үздіксіз кестесін құру. Контейнер терминалы. Кездесу, орналасу, ең жақсы орналастыру. 

Терминалды модельдеу. 
Курстың қысқаша сипаттамасы: «Көлік - технологиялық жүйелер және логистика» пәнінде оқу пәні - бұл 

тауарлық бөлудің қазіргі заманғы логистикалық жүйесіндегі көлік кешенінің жұмысы және оның тауарлық нарық 

пен логистикалық инфрақұрылыммен байланысы. «Көлік - технологиялық жүйелер және логистика» пәнін 

оқытудың мақсаты студенттердің ағындарды басқару (материал, көлік және т.б.) туралы білімін қалыптастыру 

және оларды біліктілік сипаттамаларына сәйкес келетін көлемде оңтайландыру болып табылады 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мультимодальды көлік қағидаттарын, ілеспе көлік түрлерінің тиімді өзара 

іс-қимылының негізі ретінде; жүк және көлік технологиялары тұрғысынан жүк модулі; бірыңғай көлік модулін 

пайдалануға негізделген көліктің өзара әрекеттесу түрлеріне қойылатын техникалық-экономикалық талаптар; 

өндірістік, көліктік және технологиялық жүйелер мен тұтынушының өзара әрекеттесуіндегі логистика 

принциптері; бәсекелес нарықта өркениетті көлік нарығын құру принциптері; көліктік логистиканы дамыту 

стратегиясы; логистикалық концепцияға негізделген басқару процесі; көліктік қызметтерді маркетингтік зерттеу 

және оларды логистикалық міндеттерде қолдану; В) логистикалық функцияларды біледі; логистикадағы тарату 

арналары; логистикалық тізбектің құрылымы; жүк терминалдарының техникалық параметрлері көлік 

құралдарымен партияларды шығару, бөлу және жөнелту режимінің талаптарына сәйкес; логистикалық қызметтер 

сапасының өлшемдері; логистикалық тұжырымдаманың артықшылықтары. C) ауыстырып тиеу процестерін 
ұйымдастыру технологиясы, тасымалдауды ұйымдастыру технологиясы, сыртқы сауда операциялары және 

оларды көліктік қолдау және оларды логистикалық жүйелердегі көліктің практикалық мәселелерін шешуге 

қолданады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Көліктегі  жолаушылар тасымалын ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы: Қаңтарбаев Н.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды талдау, жолаушыларды тасымалдау кезінде көліктік 

кәсіпорындардың қызметін бағалай білуге үйрету.Шаруашылық келісімшарттардың рөлі мен мааңыздылығын, 

жоспарлау жүйесін және экономикалық ынталандыруды мемелекеттік және экономикалық басқаруды 

жетілдірудің әдістерін, осыған байланысты мемелекеттік, жоспарлы, еңбек тәртібінің қазіргі жағдайында,көлік 

саласындағы заңдарды қатаң сақтаужағдайында маңыздылығын арттыру. Жолаушылар көлігі кәсіпорнының 

ұйымдастырушылық 

құрылымын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 
ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін білу;  В) 

жолаушы ағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді өткізу С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды өткізу; 

D) қалыпты қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін меңгеру; Е) Қазіргі кезде халыққа қызмет көрсететін 

басқада көлік түрлерімен жұмысты өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың 

арнайы жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 
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4.2 Модуль - Логистика және халықаралық жолаушылар тасымалын ұйымдастыру 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Халықаралық  қатынастағы тасымалдауды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық тасымалды ұйымдастыру бойынша теориялық, практикалық және 

әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану 

саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және алыс 

болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 
терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 

жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 

қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік 

түрлерімен жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа 

ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D). 
Пәннің атауы: Көлік логистика 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Логистика жағдайындағы көлік. Логистикадағы материалдық ағындар. Көлік 

ағымдары мен көліктің тұрақты құрылғылары. Жылжымалы құрамның ағымы. Уақыт аралығында өзгеретін көлік 

процесі. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі және оның сипаттамасы. Көлік кәсіпорнының 

микрологистикалық жүйесі қызметінің әдістемелік негіздері. Көлік қызметін пайдаланушының логистикасы. 

Жүкті қоймалау, жүк тарасы, орау және қайта өңдеу. Логистикалық процесті ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Логистикалық шығындар. Логистиканың негізгі даму тенденциялары 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Көлік логистикасы» пәні көлік кешені мамандары үшін кәсіби білімнің 

негізін құрайды. «Көлік логистикасы» пәнінің мәні мен мағанасы Қазақстан Республикасының халық 

шаруашылығы саласында көлік кешенінің басқа салалармен байланысында жатыр. Ресурстардың жалпы 

шығындарын мейлінше төмендету мақсатында берілген процесстер шекарасында орындалатын операцияларды, 

рәсімдер мен қызметтерді біріктіру мен үйлестіру негізінде студенттерде материалдық ағымдарды басқарудың 

нақты ғылыми ұғымдары мен дағдыларын қалыптастыру, жүктер мен жолаушыларды жеткізу әдістерін меңгеру 

болып табылады. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жүйелік талдау әдістерін, операцияны зерттеу теориясын, жалпы қызмет 

көрсету теориясын, кибернетиканы, болжау мен модельдеу теориялары туралы ұғымдары мен түсініктері, В) 

көлік жүйелері мен басқа да объектілердің элементтерінің жиынтығын жүйелеуді; көлік объектісін жалпы 

біріктірілген кешен ретінде қарастыруға, оның интегративті қасиетін, сонымен қатар ішкі және сыртқы 

байланысын ашу білу біліктілігі: С)көлік объектісінде логистикалық мәселелердің құрылымын өндіруді, жүйелік 

кеншендік әдістерін қолдана отырып логистикалық мәселелерді шешуге құзіреттілігі D) тасымалдау процесінің 

логистикалық шығындарын анықтау, логистикалық жүйелердің тиімділігін анықтау, көлік жүйелері 

оптимизациясының шарттары, факторлары мен көрсеткіштерін анықтау дағдыларын білуі тиіс. 

5.1 Модуль - Көлік құралдарын жобалау және пайдалану 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Көлік құрылғылары мен жабдықтарын жобалау негіздері  

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бекеттердің жіктелуі және әртүрлі стансалар. Станса жолдары, олардың жіктелуі. 

Теміржол габариты және олардың қолданылуы. Жолдарды бір-бірімен қосу. Негізгі бұрмалаушылардың, жол 

бағыттамалардың түрлері, оларды қолдану және жобалау әдістері. Теміржол және көлік тораптары туралы жалпы 

түсініктер, олардың жалпы көліктерде атқаратын рөлі. Автомобиль жолдары туралы түсініктер. Автомобиль 

жолының халық шаруашылық және әкімшілік жіктелінуі:Автомобиль жолының негізгі элементтері. Қаланы 

жобалаудың негізгі  принциптері, қала құрылымдары  және олардың қызметі яғни функиялары. 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді өз алдына темір жол станциясын басқарушы жұмысшылар болып, 

жобалау орындарының мамандары болып, оларды жобалауды, тасымалдау жұмыстарын ұйымдастыруды 

үйретеді. Автомобиль жолдарын, қаланы, аэродром мен аэропортты жобалауды т.б. үйретеді. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Теміржолдағы бас элемент станса мен тораптар туралы жалпы мәліметтер 

және біртұтас көліктердің дамуымен байланысты. Станса және тораптардың қазіргі қалыптары «Теміржол 

стансасы және тораптар» пәнінің негізгі мақсаттары мен міндеттері.  Автомобиль жолдарын және аэродромды 

жобалаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Қала көліктерін, қаланы жобалаудың негізгі мақсаттары мен 

міндеттері. 

Пререквизиттері: Физика. Жоғарғы математика. Сызба геометриясы және инженер графикасы. Теоретикалық 

механика. Экология және өмір қауіпсіздігі 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бас схемаларды және стансаның берілген конструкциясын кешенді салуды, 

құрылғылардың икемді орналастырып компьютер техникасы көмегімен методарды қолдануды, В) көлік 

тораптарының өркендеу қиындықтарын білуді; автомобиль жолының бас элементтерін жобалауды; теміржолдың 

су мен автомобиль жолымен қиылысуын білуі;  D) технологиялық үрдістің жобаланатын немесе қайта құрылатын 

станса және торапты   жобалауды; қалалық автожолдарды; теміржол станциясының құрылғыларын жобалауда 

біліктілік болуы; С) генералдық схеманың өркендеуі мен орналасуын; теміржол стансасы мен тораптарын; 
автомобиль жолдарын; қаланың орналасу жобасын тасныстыруда құзретті болуы, және т.б. Е) станциядағы 

локоматив пен вагон шаруашылығының құрылғыларын жобалауды; теміржол мен көлік тораптарының схемасын 

құру, жобалауды; технико-экономикалық есептер жасауды. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Көліктің арнайы түрлері 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж 

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы автомобильдер техникаларының конструкциясына сауатты деңгейде 

сараптама жасау, олардың механизмдерінің іс-әрекетері мен құрылыстары, олардың динамикалық 

жұмыстарындағы өзгеру заңдылығын тану , нақты өндірістік жағдайда олардың жақсаруындағы машиналарды 

пайдалану кезіндегі әрекеттерді анықтай білу. 

Курсттың қысқаша сипаттамасы: автокөлік техникаларының құрылысы. Аспа  конструкциясы, түрлері, 

олардың классификациясы.  Қозғалқыштар және жүйелеріндегі жұмыстылықты қамтамасыз ету. Трансмиссия, 

агрегаттар, түйіндер. Автокөлік техникаларының басқару жүйесінің жұмыстары: рульдік басқару, тежеу жүйесі. 
Қауыпсіздік жүйеслері, светотехникалық және қосымша жабдықтар.  

Пререквизиттері: Сызба геометриясы және инженерлік графика. Материалдардың конструкциялық  

технологиялары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында 

арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін реттеу арқылы 

машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының көрсеткіштерін 

анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін қолдануға 

практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын құрылымын 

біліп, атай білуге міндетті. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық пайдалану ережелері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты көліктегі техникалық пайдалану ережелерін және 

техникалық қауіпсіздік құралдарын теориялық және практикалық білімдерді баяндау, көлікті пайдаланудың 

негізгі тәртібін белгілеу және оған қойылатын талаптарды меңгеру  болып табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Көлік қызметкерлерінің негізгі міндеті жолаушылардың, жүктердің, багаждың және 

жүк-багаждың қажеттіліктерін қанағаттандыру, техникалық құралдарды қауіпсіз пайдалану және қоршаған 

ортаны қорғау талаптарын сақтау, қозғалыс қауіпсіздігін және тасымалданатын жүктердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету болып табылады. Көлік құралдары кез келген уақытта, ауа райы мен кез келген жол 

жағдайларында қауіпсіз болуға тиіс. Бұл өте қиын, себебі Көліктегі қауіпсіздік көптеген факторларға 

байланысты. Көлік құралының әрбір қызметкерінің көлік құралының құрылымдық қауіпсіздігін бағалау және 

көлік құралының негізгі маркалары мен модельдерінің құрылымдық мүмкіндіктерін білу және оның 

қауіпсіздігінің себептерін анықтау мүмкіндігі болуы тиіс. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) көлік қызметкерлерінің жалпы міндеттерін және олардың қауіпсіздік үшін 

жауапкершілігін білу; В) қашықтықтағы барлық құрылыстар мен жол шаруашылығы құрылғыларының 

сипаттамасын, сондай-ақ тиісті стандарттар мен нормаларды білу; станциялардың масштабты және схемалық 

жоспарлары, барлық басты және станциялық жолдардың, сондай-ақ темір жол кірме жолдарының бойлық 
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бейіндері; сұрыптау, учаскелік және жүк станцияларындағы сұрыптау дөңестерінің, дөңес және пішінделген сору 

жолдарының бойлық бейіндері; С) жол-көлік оқиғаларын, көлік қауіпсіздігінің түрлерін және нормативтік 

құжаттарды түсіну; D) жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша жобалық шешімдерді әзірлеу кезінде техникалық 

құралдарды қолдана білу; Е) қазіргі заманғы техникалық құралдар мен жүйелерді пайдалана отырып, қозғалысты 

ұйымдастыру саласында алған білімдерін пайдалану. 

5.2 Модуль - Жобалау және қозғалыс қауіпсіздігі 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D). 

Пәннің атауы: Жүк тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдары 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу мақсаты-студенттің келесі маманданған пәндерді оқып үйрену және 

автомобиль көлігі кәсіпорындарындағы инженердің ары қарайғы қызметі үшін қажетті жылжымалы құрамның 

осы түрінің конструкциясының ерекшеліктері бойынша білімді меңгеруі болып табылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Мамандандырылған жылжымалы құрамның конструктивтік 

ерекшеліктерін, оларға әсер ететін күштерді зерттеу; есептеу жолымен бағалау өлшемдерін анықтау әдістемесі. 

Арнайы көліктің негізгі ерекшеліктері. Өтімді арттырудың негізгі жолдары. Отандық автомобильдердің арнайы 

көлігі құрылымының ерекшеліктері. Самосвал автокөліктерінің көтергіш механизмдері. Автокөліктің тарту-

тіркеу құрылғылары. Кран түріндегі өздігінен тиегіш автомобильдер. Ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға 

арналған автопоездар. Сұйылтылған газды, сұйықтықтарды тасымалдауға арналған автомобиль цистерналары. 

Автомобиль крандары.   

Пререквизиттері: Жоғары математика, Электротехника және электроника негіздері. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) автомобиль көлігін дамытудың негізгі ғылыми-техникалық проблемалары 

мен перспективалары туралы түсінікке ие болу; B) елде және шетелде автомобиль көлігі құрылымының даму 
жағдайы мен үрдістерін, конструктивтік ерекшеліктерін, арнайы жылжымалы құрамның қосымша тораптары мен 

агрегаттарының құрылымын білу; c) автомобиль конструкциясының техникалық деңгейін бағалай білу, 

автомобильдердің жаңа конструкцияларын өз бетінше меңгере білу; D) нәтижелерді талдау және өңдеу 

эксперименттерін жүргізу дағдысының болуы; Е) студенттердің арнайы техникадағы ғылыми-техникалық 

прогресс негіздері 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жол қозғалыс қауіпсіздігі және ережелері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Алынған білімді тәжірибеде қолдану. Жол-көлік жағдайын болжау және қысқа 

уақытта оңтайлы шешім қабылдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Жол қозғалысының ережелері мен қауіпсіздігі" курсын оқу барысында әртүрлі 

жағдайларда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысының әсер ету әдістері, сондай-ақ жол-көлік оқиғаларының 

алдын алу қарастырылады. Олардың жол қозғалысы саласында білім алуы үшін жол қозғалысын ұйымдастыру 

бойынша жобалық шешімдерді әзірлеу кезінде техникалық құралдарды қолдану, реттеу режимдерін есептеу; 

бағдаршам объектілерін жобалауға, жол белгілері мен қоршауларды орнатуға, жол таңбаларын салуға 

тапсырмалар құру қажет; ғылыми-техникалық ақпаратқа бағдарлану және реттеу құралдарының даму 
перспективаларын анықтау; қозғалыстың нақты жағдайларына қатысты ұйымдастыру және реттеу құралдарына 

қойылатын талаптарды әзірлеу; 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол қозғалысын қамтамасыз ету саласында қоғамдық қатынастарды 

реттейтін мемлекеттік басқару жүйесін ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу; В) ЖҚО тарапынан жол 

қозғалысы ережелерінің бұзылуының негізгі себептерін анықтау; С) жол қозғалысын ұйымдастыру мен 

қауіпсіздігінің негізін, жол жағдайларын, қозғалыс қауіпсіздігін және КҚ қауіпсіздігінің түрлерін, жол 

қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдарын, жол белгілері мен белгілеулерді, жол қиылыстарын 

реттеу мен өтуді, сондай-ақ ЖҚЕ басқа да элементтерін білу; D) Көлік құралдарын пайдалануға тыйым 

салынатын ақаулар тізбесін және шартты, алғашқы медициналық дәрігерге дейінгі көмек көрсету негіздерін білу; 

Е) жол-көлік оқиғаларын болжау, түрлі жол жағдайларымен Міндеттерді өз бетінше шешу және оларды 

болдырмау бойынша шаралар қабылдау. 

 

6 Модуль - Тәжірибе және көліктік қызметтер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, жүктану 

Бағдарлама авторы: Имагамбетов М.Б.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Көліктегі жүк және коммерциялық жұмысты басқарудың ұйымдық 

құрылымы. Жүк тасымалдарының маршруттарының, хабарламаларының түрлері және жіктелуі. Жүктерді 

қабылдау және тиеу жөніндегі операциялар. Жүк тарифтері, алымдар және оларды құру жүйесі. Жүктерді 

контейнерлермен тасымалдау. Қауіпті және тез бүлінетін жүктерді тасымалдау ережесі. Тасымалдау кезіндегі 

жауапкершілік шарттары мен нысандары. Автомобиль көлігімен жүк тасымалдаудың жалпы шарттары. Жүктерді 

орталықтандырылған және орталықтандырылмаған тасымалдау. Көлік жүйелерінің өзара әрекеттесу шарттары 

және олардың материалдық-техникалық базасы. Көлік және технологиялық тасымалдау схемасын таңдауға әсер 

ететін факторлар. Жүк модулі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері. Интермодальды көлік жүйелері 

(желілік контейнерлік тасымалдау). Мультимодальды тасымалдауды ұйымдастыру. Экспедиторлар мен 

операторлардың міндеттері. Мультимодальды коносамент. Мультимодальды жүктерді тасымалдаудың ақырғы 

бағамын анықтау. Көлік тарифтері. Жалпы көлік торабы. Көлік қондырғысының техникалық және пайдалану 

сипаттамалары. Көлік торабының есептік өткізу қабілеттілігі. Көліктік хабтың үздіксіз кестесін құру. Контейнер 

терминалы. Кездесу, орналасу, ең жақсы орналастыру. Терминалды модельдеу. 
Курсты оқытудың мақсаты: «Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру» курсын студенттер әртүрлі 

көлік түрлерінің үйлесімді жұмыс істеуін талап ететін көлік кешені жұмысының күрделі, үздіксіз және 

динамикалық сипаты жағдайында жүк және коммерциялық жұмыстар саласында білім алу үшін 

қажет.Тасымалдауды, қозғалысты ұйымдастыру және көлікті пайдалану бойынша бакалаврларды дайындау 
жүйесінде оқытылатын пән осы бейіндегі маманның білімін қалыптастырудағы негізгі пән болып табылады. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Информатика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) өндірістік, көліктік және технологиялық жүйелер мен тұтынушының өзара 

әрекеттесуіндегі логистика принциптері; бәсекелес нарықта өркениетті көлік нарығын құру принциптері; 

көліктік логистиканы дамыту стратегиясы; логистикалық концепцияға негізделген басқару процесі; көліктік 

қызметтерді маркетингтік зерттеу және оларды логистикалық міндеттерде қолдану; В) логистикалық 

функцияларды біледі; логистикадағы тарату арналары; логистикалық тізбектің құрылымы; жүк 

терминалдарының техникалық параметрлері көлік құралдарымен партияларды шығару, бөлу және жөнелту 

режимінің талаптарына сәйкес; логистикалық қызметтер сапасының өлшемдері; логистикалық тұжырымдаманың 

артықшылықтары. C) ауыстырып тиеу процестерін ұйымдастыру технологиясы, тасымалдауды ұйымдастыру 

технологиясы, сыртқы сауда операциялары және оларды көліктік қолдау және оларды логистикалық жүйелердегі 

көліктің практикалық мәселелерін шешуге қолданады. 

 

6В11301 – КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖҮК ҚОЗҒАЛЫСЫ МЕН ТАСЫМАЛДАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ   

(2 курс орта кәсіптік білім негізінде қысқартылған білім бағдарламасы) 

 

Компонент  Пән коды Пәннің атауы 
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5.1 Модуль - Кәсіпкерлікті қалыптастыру және әлеуметтік бағыттар, 12  кредит 

ЖБП ТК KBN 2114 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері  3 4 

ЖБП МК DSh 2115 Дене шынықтыру 3,4 4 

БП ТК KTZhL 2216 Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика 4 4 

5.2 Модуль - Экономика және логистикалық жүйелер,   12  кредит 

ЖБП ТК KN 2114 Құқық негіздері 3 4 

ЖБП МК DSh 2115 Дене шынықтыру 3,4 4 

БП ТК KL 2216 Көлік логистикасы 4 4 

6.1 Модуль - Заманауи сандық технологиялар, 12  кредит   

БП ТК OСKPM 2217 
Өндірісті цифрлендіру және көліктік процестерді 

модельдеу  
3 4 

БП ЖК ABZh 2218 Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) 3 4 

БП ТК EEN 2219 Электротехника және электроники негіздері  3 4 

6.2 Модуль - Салалы технологиялар және электротехника негіздері, 12  кредит      

БП ТК KSС 2217 Көлік саласын цифрлендіру 3 4 

БП ЖК ABZh 2218 Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) 3 4 

БП ТК EN 2219 Электротехника негіздері 3 4 

7.1 Модуль -Майлау  материалдары мен техника қауіпсіздігін сақтау, 12  кредит 
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БП ТК HOMM 2220 Химия және отын-майлау материалдары 3 4 

БП ТК KEKTK 2221 Көліктегі еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі  3 4 

БП ЖК KKKKЕ 2222 Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету  4 4 

7.2 Модуль - Химиялық  қосылыстары және өмір қауіпсіздігі, 12  кредит 

БП ТК ОАТ 2220 Отынның альтернативті түрлері 3 4 

БП ТК ЕК 2221 Еңбекті қорғау 3 4 

БП ЖК KKKKЕ 2222 Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету  4 4 

8.1 Модуль - Көліктік тасымалдарды ұйымдастыру және басқару, 17  кредит 

БП ЖК TYKB 2223 Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару  3 4 

КП ЖК KTOKK 2324 Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы  4 4 

КП ЖК 
КKUTK 2325 

Көліктегі қозғалысты ұйымдастырудың техникалық 

құралдары 
4 4 

КП ТК  HTU 2326 Халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру 4 5 

8.2 Модуль - Көлік және қозғалысты ұйымдастыру, 17  кредит       

БП ЖК TYKB 2223 Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару  3 4 

КП ЖК KTOKK 2324 Көлік түрлерінің өзара қарым-қатынасы  4 4 

КП ЖК 
КKUTK 2325 

Көліктегі қозғалысты ұйымдастырудың техникалық 

құралдары 
4 4 

КП ТК  HKTU 2326 Халықаралық қатынастағы тасымалдауды ұйымдастыру 4 5 

9.1 Модуль - Тәжірибе және теміржол жұмыстарын ұйымдастыру, 7  кредит   

БП ТК TSZhT 2227 Теміржол стансаларының жұмыс технологиясы  4 4 

БП  Өндірістік тәжірибе 4 3 

9.2 Модуль - Тәжірибе және технологиялық үрдістер,  7  кредит     

БП ТК SZhTU 2227 Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері 4 4 

БП   Өндірістік тәжірибе 4 3 

Ескерту: орта кәсіптік негізінде білім алушылар үшін пәндердің сипаттамасы (4 жыл) пәндерімен сәйкес 

келеді 

5.1 Модуль - Кәсіпкерлікті қалыптастыру және әлеуметтік бағыттар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D). 

Пәннің атауы: Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика  

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе Қызмет сапасын бағалау, өлшемдер мен әдістер. Бәсекелестік. Көлік 

қызметтері үшін өркениетті нарықты құру принциптері. Көлік қызметтерінің маркетингтік зерттеулері. Көлік 

логистикасын дамыту стратегиясы. Жүктерді тасымалдаудың бірыңғай көліктік және технологиялық процесі. 

Жүк құрамы мен жинақталуы. Жүктерді орталықтандырылған және орталықтандырылмаған тасымалдау. Көлік 

жүйелерінің өзара әрекеттесу шарттары және олардың материалдық-техникалық базасы. Интеграцияланған көлік 

жүйелерін ұйымдастыру. Интегралды көлік жүйелерінің жіктелуі және жұмыс істеу  

заңдылықтары.Әр түрлі функционалды мақсаттарға арналған көліктік және технологиялық жүйелер. Көлік және 

технологиялық тасымалдау схемасын таңдауға әсер ететін факторлар. Жүк модулі, оның артықшылықтары мен 
кемшіліктері. Интермодальды көлік жүйелері (желілік контейнерлік тасымалдау). Мультимодальды 

тасымалдауды ұйымдастыру. Экспедиторлар мен операторлардың міндеттері. Мультимодальды коносамент. 

Мультимодальды жүктерді тасымалдаудың ақырғы бағамын анықтау. Көлік тарифтері. Жалпы көлік торабы. 

Көлік қондырғысының техникалық және пайдалану сипаттамалары. Көлік торабының есептік өткізу қабілеттілігі. 

Көліктік хабтың үздіксіз кестесін құру. Контейнер терминалы. Кездесу, орналасу, ең жақсы орналастыру. 

Терминалды модельдеу. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Көлік - технологиялық жүйелер және логистика» пәнінде оқу пәні - бұл 

тауарлық бөлудің қазіргі заманғы логистикалық жүйесіндегі көлік кешенінің жұмысы және оның тауарлық нарық 

пен логистикалық инфрақұрылыммен байланысы. «Көлік - технологиялық жүйелер және логистика» пәнін 

оқытудың мақсаты студенттердің ағындарды басқару (материал, көлік және т.б.) туралы білімін қалыптастыру 

және оларды біліктілік сипаттамаларына сәйкес келетін көлемде оңтайландыру болып табылады 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру технологиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мультимодальды көлік қағидаттарын, ілеспе көлік түрлерінің тиімді өзара 

іс-қимылының негізі ретінде; жүк және көлік технологиялары тұрғысынан жүк модулі; бірыңғай көлік модулін 

пайдалануға негізделген көліктің өзара әрекеттесу түрлеріне қойылатын техникалық-экономикалық талаптар; 

өндірістік, көліктік және технологиялық жүйелер мен тұтынушының өзара әрекеттесуіндегі логистика 
принциптері; бәсекелес нарықта өркениетті көлік нарығын құру принциптері; көліктік логистиканы дамыту 

стратегиясы; логистикалық концепцияға негізделген басқару процесі; көліктік қызметтерді маркетингтік зерттеу 

және оларды логистикалық міндеттерде қолдану; В) логистикалық функцияларды біледі; логистикадағы тарату 

арналары; логистикалық тізбектің құрылымы; жүк терминалдарының техникалық параметрлері көлік 
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құралдарымен партияларды шығару, бөлу және жөнелту режимінің талаптарына сәйкес; логистикалық қызметтер 

сапасының өлшемдері; логистикалық тұжырымдаманың артықшылықтары. C) ауыстырып тиеу процестерін 

ұйымдастыру технологиясы, тасымалдауды ұйымдастыру технологиясы, сыртқы сауда операциялары және 

оларды көліктік қолдау және оларды логистикалық жүйелердегі көліктің практикалық мәселелерін шешуге 

қолданады. 

5.2 Модуль - Экономика және логистикалық жүйелер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D). 

Пәннің атауы: Көлік логистикасы  

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Логистика жағдайындағы көлік. Логистикадағы материалдық ағындар. Көлік 

ағымдары мен көліктің тұрақты құрылғылары. Жылжымалы құрамның ағымы. Уақыт аралығында өзгеретін көлік 

процесі. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі және оның сипаттамасы. Көлік кәсіпорнының 

микрологистикалық жүйесі қызметінің әдістемелік негіздері. Көлік қызметін пайдаланушының логистикасы. 

Жүкті қоймалау, жүк тарасы, орау және қайта өңдеу. Логистикалық процесті ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Логистикалық шығындар. Логистиканың негізгі даму тенденциялары 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Көлік логистикасы» пәні көлік кешені мамандары үшін кәсіби білімнің 
негізін құрайды. «Көлік логистикасы» пәнінің мәні мен мағанасы Қазақстан Республикасының халық 

шаруашылығы саласында көлік кешенінің басқа салалармен байланысында жатыр. Ресурстардың жалпы 

шығындарын мейлінше төмендету мақсатында берілген процесстер шекарасында орындалатын операцияларды, 

рәсімдер мен қызметтерді біріктіру мен үйлестіру негізінде студенттерде материалдық ағымдарды басқарудың 

нақты ғылыми ұғымдары мен дағдыларын қалыптастыру, жүктер мен жолаушыларды жеткізу әдістерін меңгеру 

болып табылады. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Тиеу-түсіру жұмыстарын механикаландыру технологиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жүйелік талдау әдістерін, операцияны зерттеу теориясын, жалпы қызмет 

көрсету теориясын, кибернетиканы, болжау мен модельдеу теориялары туралы ұғымдары мен түсініктері, В) 

көлік жүйелері мен басқа да объектілердің элементтерінің жиынтығын жүйелеуді; көлік объектісін жалпы 

біріктірілген кешен ретінде қарастыруға, оның интегративті қасиетін, сонымен қатар ішкі және сыртқы 

байланысын ашу білу біліктілігі: С) көлік объектісінде логистикалық мәселелердің құрылымын өндіруді, жүйелік 

кеншендік әдістерін қолдана отырып логистикалық мәселелерді шешуге құзіреттілігі D) тасымалдау процесінің 

логистикалық шығындарын анықтау, логистикалық жүйелердің тиімділігін анықтау, көлік жүйелері 

оптимизациясының шарттары, факторлары мен көрсеткіштерін анықтау дағдыларын білуі тиіс. 

 
7.1 Модуль -Майлау  материалдары мен техника қауіпсіздігін сақтау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы:  Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

Бағдарлама авторы: Ешмуратов Б.У. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Көлікте жүріс қауіпсіздігін қамтамасыз ету» курсын студенттерге оқыту көліктегі 

жүріс қауіпсіздігі негіздерін, көлік қауіпсіздігін жоспарлау және таратуға дағдылануды үйренген қажет. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігі пәнін оқығаннан кейін студенттер қозғалыс 

қауіпсіздігінің теориясының негізгі жағдайларын, қауіпсіз жұмыспен байланысты терминдер мен анықтамаларды 

қозғалыстық автокөліктерінің қауіпсіздіктің рұқсат етілетін бұзылуын, жеткізудің тәртібін білуі керек және 

қозғалыс қауіпсіздігінің қамтамасыз ету бойынша талаптар мен шарттарды өндірісте, сөндірмей-ақ автокөлікт, 

теміржол, және әуе көлігінің нысандарын жаңа және қайта жаңартылған нысандардың жобаларын жасау 

негізінде қолдана білуі тиіс. 

Перереквизиттері: Жоғары математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау 

Постреквизиттері: Көлік түрлерінің өзара қарым қатынасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) көлік инфрақұрылымындағы және көліктегі көлік құралдарындағы 

объектілердің қорғалуына әсер ететін іс-әрекеттерді және қауіпті анықтауға және осы объектілерде олардың әр 
түрлі деңгейіне байланысты көлік қауіпсіздігі бойынша шаралардың орындалуын қамтамасыз ету. В) нысандарға 

қойылатын санитарлық-техникалық талаптарды,жарақаттануларды болдырмау шараларын, жазатайым 

оқиғаларды зерттеу тәртібін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін және т.б.; еңбектің ауырлығын 

бағалай білуге, жұмыс орнындағы еңбек қауіпсіздігін бағалай білуге, еңбек және демалыс кестесін құра білуге; 

қауіпті және зиянды өндірістік факторларды анықтайтын аспаптарды пайдалана білуге, конструкторлық және 

техникалық құжаттарда қауіпсіз еңбек туралы инструкцияларды құрастыра білуге. D) техника қауіпсіздігі 

жөнінде оқытып үйретуге және инструктаж өткізуге, еңбек қорғау туралы есеп беруге және есеп жүргізуге, 

нысандардағы еңбек қорғау жұмыстарын ұйымдастыра білуге, өрттің алдын алу жұмыстарын ұйымдастыра 

білуге 

8.1 Модуль - Көліктік тасымалдарды ұйымдастыру және басқару 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 
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Пәннің атауы: Көліктегі қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары 

Бағдарлама авторы: Ешмуратов Б.У. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі  қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары теориясының 

сұрақтары. Автокөлікті басқару техникасының негіздері. Автокөлікті тежелеу кезінде басқарудың ерекшеліктері. 

Автокөлікті қала жағдайында басқарудың әдістері. Автокөліткі қаладан тыс жерде басқарудың әдістері. 

Автокөлікті ерекше қауіпті жағдайларда басқарудың әдістері. Автокөлікті үнемді басқарудың принциптері. Жол-

көлік оқиғалары жүргізушінің сенімділігі  туралы түсінік. Автокөлікті қауіпсіз басқару болжау және оның 

әдістері. Жүргізуші еңбегінің психофизиологиясы және этикасы. Автокөліктің қауіпсіз конструкциясы. 

Оқу мақсаты: Автокөлікті техникалық басқарудың дағдыларын және қозғалыс қауіпсіздігінің сұрақтарын 

меңгеру 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Автокөліктің жолдағы тәртібін сипаттайтын негізгі эксплуатацияның 

көрсеткіштеріне келесілер жатады. Динамикасы, жанармай үнемділгін 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Физика, Жол жағдайы және қозғалыс қауіпсізідігі. 

Постреквизиттері: Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық пайдалану ережелері 

 Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автокөлік қозғалысының теориясының сұрақтары туралы, В) автокөлікті 

тежеу кезінде қалалық жағдайда және тәуліктің қараңғы мезгілінде басқарудың конструкциялық ерекшеліктері 

туралы, С) мамандандырылған жылжымалы  құрамның қосымша түйіндері. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Халықаралық тасымалды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық тасымалды ұйымдастыру бойынша теориялық, практикалық және 

әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану 

саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және 

алыс болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық пайдалану ережелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 
жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 

қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік 

түрлерімен жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа 

ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 

 

8.2 Модуль - Көлік және қозғалысты ұйымдастыру 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Халықаралық  қатынастағы тасымалды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық тасымалды ұйымдастыру бойынша теориялық, практикалық және 

әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану 

саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және алыс 

болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 
көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық пайдалану ережелері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 

жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 

қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік түрлерімен 

жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа ғылыми, 

өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 
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9.1 Модуль - Тәжірибе және теміржол жұмыстарын ұйымдастыру 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Теміржол стансаларының жұмыс технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытудың мақсаты темір жол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру мен 

басқаруда, басқару құрылымы мен станциялардағы жұмыс түрлері туралы теориялық және практикалық білімді 

баяндау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол жұмысына қойылатын аса маңызды талап - поездар қозғалысының, 

жолаушылар мен қызмет көрсетуші персоналдың толық қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын 

қамтамасыз ету. Тасымалдау мөлшерін одан әрі өсірудің басты резервтері техникалық құралдарды пайдалануды 

қарқындату, вагондардың айналымын жеделдету, локомотивтерді пайдалануды жақсарту және еңбек өнімділігін 

арттыру болып табылады. Темір жол станциялары-тасымалдау процесінің технологиялық тізбегінің маңызды 

элементі, олардың тұрақты жұмысына темір жол бағыттары мен жалпы желінің қызметі байланысты. 

Тасымалдарды басқарудың жаңа мақсаты-сенімді және тиімді көліктік байланыстарды қамтамасыз ету, яғни 

жеткізушілердің, тұтынушылардың және темір жолдың жұмыс ырғағын оңтайлы келісу. Станциядағы сұрыптау 
құрылғыларының жұмыс сапасына, поездар құрамдарын, әсіресе сұрыптау дөңестерінде тарату және 

қалыптастыру технологиясын сақтауға, жүктер мен вагондардың сақталуы, алушыларға жүктерді жеткізу 

мерзімін орындау, көлік қызметтері нарығындағы темір жолдардың рентабельділігі мен бәсекеге қабілеттілігі 

байланысты. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, Тасымалды 

ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, жүктану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) темір жол станцияларында жұмыс істейтін жылжымалы құрам мен 

персоналдың жұмыс технологиясының талаптарын білу; В) логистикалық қағидаттар және көлік операцияларын 

зерттеу негізінде жүк ағындарын басқарудың оңтайлы жүйесін талдай білу, тасымалдау процесі мәселелерін 

шеше білу;С) темір жол станциясының жұмыс технологиясының дамуына ықпал ететін жағдай жасау үшін 

теориялық білімді қолдану; Д) темір жол көлігі бөлімшелерінің (станциялар, учаскелер, желілер полигондары 

және т. б.) қызметін талдау негізінде тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешімдер қабылдау); Е) 

темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыруға байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған 

заңнамалық актілерді, стандарттарды және техникалық нормативтерді басшылыққа алу. 

 

9.2 Модуль - Тәжірибе және технологиялық үрдістер 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытудың мақсаты темір жол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру мен 

басқаруда, станциялық жұмыстардың технологиялық процестері туралы теориялық және практикалық білімді 

зерделеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол көлігі халық шаруашылық жүктерінің орнын ауыстыруды және ел 

халқын тасымалдауды қамтамасыз етеді. Көліктің басқа түрлеріне қарағанда темір жолдарда жолаушылар мен 

жүктерді тасымалдау жылдың және тәуліктің кез келген уақытында климаттық және ауа райы жағдайларына 

қарамастан жасалады. Тасымалдау процесінің ерекшеліктері-уақыт бойынша өндірістік процестің үздіксіздігі, 

сондай-ақ барлық құрылымдық бөлімшелермен, жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен тығыз өзара іс-

қимыл. Бұл жұмыстың табысы техникалық құрылғылардың сенімділігімен ғана емес, сонымен қатар темір жол 

көлігінің барлық мамандарының нақты, үйлесімді қызметімен де анықталады. Сондықтан қозғалысқа басшылық 

етуді орталықтандыру және темір жол көлігіндегі өндірістік тәртіптер бірінші дәрежелі мәнге ие. Темір жол 

жұмысына қойылатын аса маңызды талап - поездар қозғалысының, жолаушылар мен қызмет көрсетуші 

персоналдың толық қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 
Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, Тасымалды 

ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру, жүктану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) учаскелік станция жұмысының технологиясын, учаскелік станцияларда 

орындалатын операцияларды және техникалық жарақтандыруды білу. В) аралық станциялардың жұмыс 

технологиясын білу; аралық станцияларда орындалатын операциялар және техникалық жабдықтау; С) теориялық 

білімді сұрыптау станциялары жұмысының технологиясын дамытуға ықпал ететін жағдай жасау үшін қолдану; 

Д) сұрыптау станцияларының жұмыс технологиясын білу; Е) темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыруға 

байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған заңнамалық актілерді, стандарттарды және техникалық 

нормативтерді басшылыққа алу. 
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5В090100 – КӨЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӘНЕ ЖҮК ҚОЗҒАЛЫСЫ МЕН ТАСЫМАЛДАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ   

3 курс 
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11.1 Модуль -Тиеу -түсіру жұмыстарын ұйымдастыру және жолдарды жобалау, 14  кредит 

БП ТК  TTZhTM 3228 
Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және  

механикаландыру 
5 4 

БП ТК  ZhKUTK 3229 Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары  6 5 

БП ТК  AZhZhN 3230 Автомобиль жолдарын жобалау негіздері 6 5 

11.2 Модуль - Көлік желілерін жобалау, қозғалысты  және тиеу-түсіру процесстерін басқару,  14  кредит 

БП ТК TZhT 3228 Тиеу жұмыстарының технологиясы 5 4 

БП ТК  KKUUTK 3229 
Көліктегі қозғалысты ұйымдастыру үшін техникалық 

құралдар  
6 5 

КП ТК MZhN 3330 Магистральдарды жобалау негіздері 6 5 

12.1 Модуль - Көлік  инфрақұрылымы және тасымалдауда сапаны бақылау, 10 кредит 

БП ТК KTZhL 3231 Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика 5 5 

БП ТК МSSL 3232 Метрология, стандарттау, сертификаттау және лицензиялау 6 5 

12.2 Модуль - Метрология негіздері  және логистика, 10 кредит 

БП ТК KL 3231 Көлік логистикасы 5 5 

БП ТК OSTO 3232 
Өзарааусымдылық , стандартизация және техникалық 

өлшемдер 
6 5 

14.1 Модуль -  Темір жол объектілері, жұмыс технологиясы және қауіпсіздікті қамтамасыз ету,  13 

кредит 

КП ТК TST 3335  Теміржол стансалары және тораптары  5 4 

КП ТК TSZhZhT 3336 Теміржол стансаларының жұмыс жасау технологиясы  5 5 

КП ТК TKKK 3337 Тасымалдаудағы  жол шарттары және қозғалыс қауіпсіздігі   5 4 

14.2 Модуль -  Көлік жүйесі, елді мекен объектілері және қауіпсіздік талаптар,13 кредит 

КП ТК KKZh 3335 Қаланы көліктік жобалау 5 4 

КП ТК SZhTU 3336 Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері 5 5 

КП ТК TKKK 3337 Тасымалдауда көлік қозғалыс қауіпсіздігі   5 4 

15.1 Модуль - Көлік құралдарында қауіпсіздікті ұйымдастыру, 15 кредит 

КП ТК KTKKTPE 3338 
Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және 
техникалық пайдалану ережелері 

6 5 

КП ЖК KZhTU 3339 Көліктегі жолаушылар тасымалын ұйымдастыру 6 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 6 5 

15.2 Модуль - Тасымалдауда нормативтік талаптар, 15 кредит 

КП ТК ZhKKE 3338 Жол қозғалыс қауіпсіздігі және ережелері 6 5 

КП ЖК KZhTU 3339 Көліктегі жолаушылар тасымалын ұйымдастыру 6 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 6 5 

 

11.1 Модуль -Тиеу -түсіру жұмыстарын ұйымдастыру және жолдарды жобалау 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы және  механикаландыру 
Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән көліктегі тиеп-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру негізін оқытады. 

Көліктегі қазіргі замандағы тиеп-түсіру жұмыстарын оқытады. Қазіргі кездегі тиеп-түсіру машиналардың, 

қондырғылардың, пневматикалық, гидравликалық және аспалы көліктердің, автомобиль- және вагон 

төңкергіштердің және олардың есептеу теориясы, жобалау кезіндегі тиеу-түсіру және қойма жұмыстарын 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру технологиясының үлгісін талдауда негізгі көрсеткіштерін 

анықтауын оқытады. Негізгі жүктердің жоғарғы дәрежелі технологиялық үрдісін теміржолда тасымалдауын және 

тар енді жолдан кең енді жолға ауыстыру кезіндегі жүктерді төгу түрлері, теміржолдан кеме және автомобиль 

көліктеріне ауыстыру және керісінше. Бұл пәнде тиеу-түсіру машиналарын жөндеуді және күтуді, табиғатты 

және еңбекті қорғаудың негізгі шаралары келтірілген. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тиеу-түсіру жұмыстарының мен қойма операцияларын механикаландыру 

және технологиясының негізі. ТТЖ ұйымдастыру. Тиеу-түсіру машиналары және жабдықтары. Жүктерді ТТ 

технологиясы және механикалары. ТТЖ және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және 

автоматтандырудың жобалаудың негіздері. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ТТЖ мен қойма операцияларының мінездемесі және олардың тасымалдау 

үрдісіндегі маңызы. ТТЖ және қойма операцияларын кешенді механикаландыру және автоматтандыру жағдайын 

жақсарту мақсатымен қазіргі замандағы жүктерді қозғалту, тасымалдауға оны дайындау. ТТЖ мен қойма 

операцияларын автоматтандыру және механикаландыру заттары мен жылжымалы құрамды жаңарту бағытының 

болашағы. ТТЖ жоспарлау, қаржыландыру және есепке алу. Тиеу-түсіру машиналары және құрылғылары. ТТЖ 

және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және автоматтандырудың жобалаудың негіздері. 

Тараланған дара жүктерді тиеу мен түсіруді кешенді автоматтандыру. Жүкті тасымалдаудағы контейнерлік 

көліктік жүйесі және оның тиімділігі. Ауыр салмақты жүктерді тиеу түсіру жұмыстарын кешенді 

механикаландыру мен автоматтандыру. Төкпелі жүктермен жұмыс атқарған ТТЖ механизациясы. Орманды-

ағаш жүктерін тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механизациясы. Дәнді дақылды және көк-өністі 

жүктерді ТТЖ қойма операцияларының технологиясы мен механикалары. Құймалы жүктерді тасымалдауды 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру. Ауыстырып тиеу пункттерінде жүктерді тиеу түсіруді кешенді 

механикаландыру 
Пререквизиттері: Жоғары математика,  Көліктік құралдар, Сызба геометриясы және автоматтандырылған 

жобалау 

Постреквизиттері: Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тиеу-түсіру жұмыстарын және қойма операцияларын ұйымдастыру және 

олардың тасымалдау үрдісіндегі маңызын білу. В) ғылыми-техникалық жетістіктерінің үдеуінің, алдыңғы 

қатарлы әдісті және техниканы, ғылымның жетістіктерін тәжірибеге ұдайы енгізуіндегі негізгі жұмыс 

өнімділігінің көтеру шараларын білу. С) шикі затты әкелуі мен дайын өнімді тиеуін, тасымалдаумен қоса, сақтау 

және тұтынушыға жеткізіп берудегі барлық үрдістерді кешенді механикаландыратын және автоматтандыратын 

есептеуіш техникалары, қондырғылары, қазіргі заманның машина өнімді өндірісін ұйымдастыруын білу. D)  

Теміржол және автокөлігінің, өзен және теңіз флотының өндірісінің және магистралының даму бағытының, жаңа 

әмбебапты және арнайы көліктік қондырғыларын енгізу. Е) өндірісте кибернетиканы, электронды есептеуіш 

қондырғыларын қолдануды және жоспарлық есепте есептесу мен басқару, жоғарғы деңгейлі машина 

жүйелерімен автоматты басқару жүйесін үдеулі енгізу, әр-түрлі көліктің қарым-қатынасы және тасымалдауды 

ұйымдастыру технологиясын жаңарту. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жол қозғалысын ұйымдастырудың  техникалық құралдары 
Бағдарлама авторы: Сауханов Н.С. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазіргі техникалық құралдар мен жүйелерді пайдалана отырып, жол қозғалысын 

ұйымдастыру мен реттеу аймағында жұмыс жасауға қажетті болашақ мамандардың білімі мен біліктілігін 

қалыптастыру болып саналады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жол қозғалысын басқару туралы негізгі түсініктер. Жол белгілері. Жол 

таңбалары. Бағдаршамдар. Қиылыстағы бағдаршам белгісінің жұмыс режимі. Жол контроллерлері. Көлік 

детекторлары. Үйлесімді басқарудың техникалық құралдары. Жаяу жүргіншілер ағыны қозғалысын 

ұйымдастыру құралдары. Қозғалысты ерекше жағдайда басқарудың техникалық құралдары. Техникалық 

құралдарды пайдалану және монтаждау. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Жол қозғалысын реттеудегі техникалық құралдардың негізгі құрылымдары 

мен олардың өсу тенденциясы, нормативтік жағдайы және инженерлік есептеу, қоршаған ортаға автомобиль 

көліктерінің зиянды әсер етуін азайту мақсатындағы қозғалысты реттеу әдістерімен біліктілігін жоғарлату, 

пайдаланудағы, сонымен қатар, болашақтағы техникалық құралдардың өсуі туралы сұрақтарды шешу; қазіргі 

кездегі менеджмент және маркетинг негізінде көлік объектілерінің жұмысын және көлік бірлігінің қозғалысын 

тиімді ұйымдастыру; көлік операцияларын зерттеу және логистика негізінде жүк ағындарын басқарудың тиімді 

жүйесін қамтамасыз ету; тасымалдау сұранысын қанағаттандыру үшін көлік торабының өткізу және тасымалдау 

қабілеттілігін арттыру сұрақтарын шешу; жолаушыларды тасымалдаудың толық және сапалылығын 
қанағаттандыру сұрақтарын жүйелі шешу; техникалық құралдарды тиімді қолдануды есептеу; көліктердегі 

жұмысқа саралау жасау; осыдан тиісті шешім шығару және көлік объектілерінің жұмысын жақсарту.   

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Физика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттері: Жол көлік қызметі, Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдарының даму тенденциясы 

мен құрылысы, олардың технологиялық және функционалдық шамасы, В) нормативтік ережелер және 

инженерлік есептер; шетелдік тәжірибелер; автокөліктің айналаға зиянды әсер етуін азайту үшін құралдарды 

қолдану жолдары және қозғалысты реттеу, С) бағдаршам объектілерін жобалауға, жол белгілерін және 

қоршауларын орналастыруға, жол таңбаларын салуға тапсырма құрастыру, D) ғылыми-техникалық ақпараттан 

хабардар болу және реттеу құралдарының болашақта дамуын анықтау; нақты қозғалыстарға сай реттеу және 

ұйысмдастыру құралдарына талаптар құрастыру, Е) алған білімдерін қазіргі техникалық құралдар мен жүйелерді 

пайдалана отырып жол қозғалысын ұйымдастыру мен реттеу аймағында жұмыста қолдана білуге міндетті. 
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Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автомобиль жолдарын жобалау негіздері 

Бағдарлама авторы: Ешмуратов Б.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: студенттерді өз алдына темір жол станциясын басқарушы жұмысшылар болып, 

жобалау орындарының мамандары болып, оларды жобалауды, тасымалдау жұмыстарын ұйымдастыруды 

үйретеді. Автомобиль жолдарын, қаланы, аэродром мен аэропортты жобалауды т.б. үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бекеттердің жіктелуі және әртүрлі стансалар. Станса жолдары, олардың жіктелуі. 

Теміржол габариты және олардың қолданылуы. Жолдарды бір-бірімен қосу. Негізгі бұрмалаушылардың, жол 

бағыттамалардың түрлері, оларды қолдану және жобалау әдістері. Теміржол және көлік тораптары туралы жалпы 

түсініктер, олардың жалпы көліктерде атқаратын рөлі. Автомобиль жолдары туралы түсініктер. Автомобиль 

жолының халық шаруашылық және әкімшілік жіктелінуі:Автомобиль жолының негізгі элементтері. Қаланы 

жобалаудың негізгі  принциптері, қала құрылымдары  және олардың қызметі яғни функиялары. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Теміржолдағы бас элемент станса мен тораптар туралы жалпы мәліметтер 

және біртұтас көліктердің дамуымен байланысты. Станса және тораптардың қазіргі қалыптары «Теміржол 

стансасы және тораптар» пәнінің негізгі мақсаттары мен міндеттері.  Автомобиль жолдарын және аэродромды 

жобалаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Қала көліктерін, қаланы жобалаудың негізгі мақсаттары мен 
міндеттері. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Экология және өмір 

қауіпсіздігі 

Постреквизиттері: Көліктің арнайы түрлері, Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бас схемаларды және стансаның берілген конструкциясын кешенді салуды, 

құрылғылардың икемді орналастырып компьютер техникасы көмегімен методарды қолдануды, В) көлік 

тораптарының өркендеу қиындықтарын білуді; автомобиль жолының бас элементтерін жобалауды; теміржолдың 

су мен автомобиль жолымен қиылысуын білуі;  D) технологиялық үрдістің жобаланатын немесе қайта құрылатын 

станса және торапты   жобалауды; қалалық автожолдарды; теміржол станциясының құрылғыларын жобалауда 

біліктілік болуы; С) генералдық схеманың өркендеуі мен орналасуын; теміржол стансасы мен тораптарын; 

автомобиль жолдарын; қаланың орналасу жобасын тасныстыруда құзретті болуы, және т.б. Е) станциядағы 

локоматив пен вагон шаруашылығының құрылғыларын жобалауды; теміржол мен көлік тораптарының схемасын 

құру, жобалауды; технико-экономикалық есептер жасауды. 

 

11.2 Модуль - Көлік желілерін жобалау, қозғалысты  және тиеу-түсіру процесстерін басқару 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Тиеу жұмыстарының технологиясы 

Бағдарлама авторы: Тлеубергенов А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән көліктегі тиеу жұмыстарын ұйымдастыру негізін оқытады. Көліктегі 

қазіргі замандағы тиеп-түсіру жұмыстарын оқытады. Қазіргі кездегі тиеп-түсіру машиналардың, 

қондырғылардың, пневматикалық, гидравликалық және аспалы көліктердің, автомобиль- және вагон 

төңкергіштердің және олардың есептеу теориясы, жобалау кезіндегі тиеу-түсіру және қойма жұмыстарын 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру технологиясының үлгісін талдауда негізгі көрсеткіштерін 

анықтауын оқытады. Негізгі жүктердің жоғарғы дәрежелі технологиялық үрдісін теміржолда тасымалдауын және 

тар енді жолдан кең енді жолға ауыстыру кезіндегі жүктерді төгу түрлері, теміржолдан кеме және автомобиль 

көліктеріне ауыстыру және керісінше. Бұл пәнде тиеу-түсіру машиналарын жөндеуді және күтуді, табиғатты 

және еңбекті қорғаудың негізгі шаралары келтірілген. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Тиеу жұмыстарының мен қойма операцияларын технологиясының негізі. 

ТТЖ ұйымдастыру. Тиеу-түсіру машиналары және жабдықтары. Жүктерді ТТ технологиясы және механикалары. 

ТТЖ және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және автоматтандырудың жобалаудың негіздері. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: ТТЖ мен қойма операцияларының мінездемесі және олардың тасымалдау 

үрдісіндегі маңызы. ТТЖ және қойма операцияларын кешенді механикаландыру және автоматтандыру жағдайын 

жақсарту мақсатымен қазіргі замандағы жүктерді қозғалту, тасымалдауға оны дайындау. ТТЖ мен қойма 
операцияларын автоматтандыру және механикаландыру заттары мен жылжымалы құрамды жаңарту бағытының 

болашағы. ТТЖ жоспарлау, қаржыландыру және есепке алу. Тиеу-түсіру машиналары және құрылғылары. ТТЖ 

және қойма операцияларын кешенді механикаландырудың және автоматтандырудың жобалаудың негіздері. 

Тараланған дара жүктерді тиеу мен түсіруді кешенді автоматтандыру. Жүкті тасымалдаудағы контейнерлік 

көліктік жүйесі және оның тиімділігі. Ауыр салмақты жүктерді тиеу түсіру жұмыстарын кешенді 

механикаландыру мен автоматтандыру. Төкпелі жүктермен жұмыс атқарған ТТЖ механизациясы. Орманды-

ағаш жүктерін тиеу-түсіру жұмыстарының технологиясы мен механизациясы. Дәнді дақылды және көк-өністі 

жүктерді ТТЖ қойма операцияларының технологиясы мен механикалары. Құймалы жүктерді тасымалдауды 

кешенді механикаландыру және автоматтандыру. Ауыстырып тиеу пункттерінде жүктерді тиеу түсіруді кешенді 

механикаландыру 

Пререквизиттері: Жоғары математика,  Көліктік құралдар, Сызба геометриясы және автоматтандырылған 

жобалау 
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Постреквизиттері: Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тиеу-түсіру жұмыстарын және қойма операцияларын ұйымдастыру және 

олардың тасымалдау үрдісіндегі маңызын білу. В) ғылыми-техникалық жетістіктерінің үдеуінің, алдыңғы 

қатарлы әдісті және техниканы, ғылымның жетістіктерін тәжірибеге ұдайы енгізуіндегі негізгі жұмыс 

өнімділігінің көтеру шараларын білу. С) шикі затты әкелуі мен дайын өнімді тиеуін, тасымалдаумен қоса, сақтау 

және тұтынушыға жеткізіп берудегі барлық үрдістерді кешенді механикаландыратын және автоматтандыратын 

есептеуіш техникалары, қондырғылары, қазіргі заманның машина өнімді өндірісін ұйымдастыруын білу. D)  

Теміржол және автокөлігінің, өзен және теңіз флотының өндірісінің және магистралының даму бағытының, жаңа 

әмбебапты және арнайы көліктік қондырғыларын енгізу. Е) өндірісте кибернетиканы, электронды есептеуіш 

қондырғыларын қолдануды және жоспарлық есепте есептесу мен басқару, жоғарғы деңгейлі машина 

жүйелерімен автоматты басқару жүйесін үдеулі енгізу, әр-түрлі көліктің қарым-қатынасы және тасымалдауды 

ұйымдастыру технологиясын жаңарту. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Көліктегі қозғалысты ұйымдастыру үшін техникалық құралдар 

Бағдарлама авторы:. Ешмуратов Б.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Автокөлікті техникалық басқарудың дағдыларын және қозғалыс қауіпсіздігінің 

сұрақтарын меңгеру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі  қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары теориясының 

сұрақтары. Автокөлікті басқару техникасының негіздері. Автокөлікті тежелеу кезінде басқарудың ерекшеліктері. 

Автокөлікті қала жағдайында басқарудың әдістері. Автокөліткі қаладан тыс жерде басқарудың әдістері.  

Автокөлікті ерекше қауіпті жағдайларда басқарудың әдістері. Автокөлікті үнемді басқарудың принциптері. Жол-

көлік оқиғалары жүргізушінің сенімділігі  туралы түсінік. Автокөлікті қауіпсіз басқару болжау және оның 

әдістері. Жүргізуші еңбегінің психофизиологиясы және этикасы. Автокөліктің қауіпсіз конструкциясы. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Автокөліктің жолдағы тәртібін сипаттайтын негізгі эксплуатацияның 

көрсеткіштеріне келесілер жатады. Динамикасы, жанармай үнемділгін 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Физика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттері: Жол көлік қызметі, Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Автокөлік қозғалысының теориясының сұрақтары туралы, В) автокөлікті 

тежеу кезінде қалалық жағдайда және тәуліктің қараңғы мезгілінде басқарудың конструкциялық ерекшеліктері 

туралы, С) мамандандырылған жылжымалы  құрамның қосымша түйіндері. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Магистральды жобалау негіздері  

Бағдарлама авторы: Ешмуратов Б.У. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қала көше-жолдарында қажетті өткізу қабілетін қамтамсыз ету, көлік және 

жаяулар қозғалысының қауіпсіздігін және көлік ағымының   тиімді жылдамдығын қамтамасыз ете отырып, жол 

қатынасын жобалау әдістерін меңгеру. Қаланың жылдамдықты жолдарын, үздіксіз қозғалысты қамтамасыз ететін 

магистральды көшелерді жобалауға аса маңызды назар аударылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бекеттердің жіктелуі және әртүрлі стансалар. Станса жолдары, олардың жіктелуі. 

Теміржол габариты және олардың қолданылуы. Жолдарды бір-бірімен қосу. Негізгі бұрмалаушылардың, жол 

бағыттамалардың түрлері, оларды қолдану және жобалау әдістері. Теміржол және көлік тораптары туралы жалпы 

түсініктер, олардың жалпы көліктерде атқаратын рөлі. Автомобиль жолдары туралы түсініктер. Автомобиль 

жолының халық шаруашылық және әкімшілік жіктелінуі:Автомобиль жолының негізгі элементтері. Қаланы 

жобалаудың негізгі  принциптері, қала құрылымдары  және олардың қызметі яғни функиялары. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Теміржолдағы бас элемент станса мен тораптар туралы жалпы мәліметтер 

және біртұтас көліктердің дамуымен байланысты. Станса және тораптардың қазіргі қалыптары «Теміржол 

стансасы және тораптар» пәнінің негізгі мақсаттары мен міндеттері.  Автомобиль жолдарын және аэродромды 
жобалаудың негізгі мақсаттары мен міндеттері. Қала көліктерін, қаланы жобалаудың негізгі мақсаттары мен 

міндеттері. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Экология және өмір 

қауіпсіздігі 

Постреквизиттері: Көліктің арнайы түрлері, Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бас схемаларды және стансаның берілген конструкциясын кешенді салуды, 

құрылғылардың икемді орналастырып компьютер техникасы көмегімен методарды қолдануды, В) көлік 

тораптарының өркендеу қиындықтарын білуді; автомобиль жолының бас элементтерін жобалауды; теміржолдың 

су мен автомобиль жолымен қиылысуын білуі;  D) технологиялық үрдістің жобаланатын немесе қайта құрылатын 

станса және торапты   жобалауды; қалалық автожолдарды; теміржол станциясының құрылғыларын жобалауда 

біліктілік болуы; С) генералдық схеманың өркендеуі мен орналасуын; теміржол стансасы мен тораптарын; 

автомобиль жолдарын; қаланың орналасу жобасын тасныстыруда құзретті болуы, және т.б. Е) станциядағы 

локоматив пен вагон шаруашылығының құрылғыларын жобалауды; теміржол мен көлік тораптарының схемасын 

құру, жобалауды; технико-экономикалық есептер жасауды. 
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12.1Модуль - Көлік  инфрақұрылымы және тасымалдауда сапаны бақылау 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика  

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М.  

Курсты оқытудың  мақсаты: «Көлік - технологиялық жүйелер және логистика» пәнінде оқу пәні - бұл тауарлық 

бөлудің қазіргі заманғы логистикалық жүйесіндегі көлік кешенінің жұмысы және оның тауарлық нарық пен 

логистикалық инфрақұрылыммен байланысы. «Көлік - технологиялық жүйелер және логистика» пәнін оқытудың 

мақсаты студенттердің ағындарды басқару (материал, көлік және т.б.) туралы білімін қалыптастыру және оларды 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес келетін көлемде оңтайландыру болып табылады 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе Қызмет сапасын бағалау, өлшемдер мен әдістер. Бәсекелестік. Көлік 

қызметтері үшін өркениетті нарықты құру принциптері. Көлік қызметтерінің маркетингтік зерттеулері. Көлік 

логистикасын дамыту стратегиясы. Жүктерді тасымалдаудың бірыңғай көліктік және технологиялық процесі. 

Жүк құрамы мен жинақталуы. Жүктерді орталықтандырылған және орталықтандырылмаған тасымалдау. Көлік 
жүйелерінің өзара әрекеттесу шарттары және олардың материалдық-техникалық базасы. Интеграцияланған көлік 

жүйелерін ұйымдастыру. Интегралды көлік жүйелерінің жіктелуі және жұмыс істеу  

заңдылықтары.Әр түрлі функционалды мақсаттарға арналған көліктік және технологиялық жүйелер. Көлік және 

технологиялық тасымалдау схемасын таңдауға әсер ететін факторлар. Жүк модулі, оның артықшылықтары мен 

кемшіліктері. Интермодальды көлік жүйелері (желілік контейнерлік тасымалдау). Мультимодальды 

тасымалдауды ұйымдастыру. Экспедиторлар мен операторлардың міндеттері. Мультимодальды коносамент. 

Мультимодальды жүктерді тасымалдаудың ақырғы бағамын анықтау. Көлік тарифтері. Жалпы көлік торабы. 

Көлік қондырғысының техникалық және пайдалану сипаттамалары. Көлік торабының есептік өткізу қабілеттілігі. 

Көліктік хабтың үздіксіз кестесін құру. Контейнер терминалы. Кездесу, орналасу, ең жақсы орналастыру. 

Терминалды модельдеу. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мультимодальды көлік қағидаттарын, ілеспе көлік түрлерінің тиімді өзара 

іс-қимылының негізі ретінде; жүк және көлік технологиялары тұрғысынан жүк модулі; бірыңғай көлік модулін 

пайдалануға негізделген көліктің өзара әрекеттесу түрлеріне қойылатын техникалық-экономикалық талаптар; 

өндірістік, көліктік және технологиялық жүйелер мен тұтынушының өзара әрекеттесуіндегі логистика 

принциптері; бәсекелес нарықта өркениетті көлік нарығын құру принциптері; көліктік логистиканы дамыту 
стратегиясы; логистикалық концепцияға негізделген басқару процесі; көліктік қызметтерді маркетингтік зерттеу 

және оларды логистикалық міндеттерде қолдану; В) логистикалық функцияларды біледі; логистикадағы тарату 

арналары; логистикалық тізбектің құрылымы; жүк терминалдарының техникалық параметрлері көлік 

құралдарымен партияларды шығару, бөлу және жөнелту режимінің талаптарына сәйкес; логистикалық қызметтер 

сапасының өлшемдері; логистикалық тұжырымдаманың артықшылықтары. C) ауыстырып тиеу процестерін 

ұйымдастыру технологиясы, тасымалдауды ұйымдастыру технологиясы, сыртқы сауда операциялары және 

оларды көліктік қолдау және оларды логистикалық жүйелердегі көліктің практикалық мәселелерін шешуге 

қолданады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Метрология, стандарттау, сертификаттау және лицензиялау 

Бағдарлама авторы: Ахметов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу лицензиялау және сертификациялаудың құқықтық, ұйымдастырушылық және 

әдістемелік негіздерін, осы аймақтағы халықаралық және региондық ұйымдардың іс-әрекеттерін тәжірибе 

жүзінде дағдыландыру және теориялық білімді меңгеру және үйрену болып келеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Ұлттық деңгейде сертификаттау ережелері; халықаралық және жергелікті 

сертификаттау деңгейі; сапаны қамтамасыз етуі жүйелерін сертификаттау; сертификатталған өнімдермен 
қызметтерге мемлекеттік және инспекциялық бақылауды ұйымдастыру және де басқару жуйелері мен 

техникалық құралдарды енгізу; лицензиялаудың негіздері; лицензиялаудын негізгі ұстанымдары; лицезиялаудың 

түрлері және формалары; міндетті түрде лицензияланатын қызмет түрлері; экспорттық және импорттық 

тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) лицензиялау; лицензияны беру тәртібі және шарты; лицензиялау туралы 

заңдаманы бұзу жуапкершілігі; Қазақстан Республикасының әртүрлі көлік түрлерімен қауіпті жүктерді, 

жолаушыларды және жүктерді, тасымалдаудағы лицензиялауды ұйымдастыру. 

Пререквизиттері:Сызба геометриясы және  автоматтандырылған жобалау, Көлік логистикасы 

Постреквизиттері:Көлік логистикалық орталықтары және терминалдық технологиялар  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Үйрену үрдісінде  әртүрлі көлікпен жолаушыларды, жүктерді және қауіпті 

жүктерді тасымалдаудағы лицензиялаудың ережелерін, лицензиялау заңындағы бұзушылық жауапкершілігін, 

лицензиялауға жататын әрекеттердің немесе мемлекеттік лицензиялаумен байланысты әрекеттердің қатынасын 

реттеу, сертификация аймағына мемлекеттік бақылау және сертификатталған өнімдерге, үрдістерге, жұмыстары 

мен қызметіне инспекциялық бақылау, көліктегі басқару жүйесіне және техникалық құрылғыларды ендіру 

сұрақтарын жете меңгеру керек. 
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12.2 Модуль - Метрология негіздері  және логистика 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік логистикасы  

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Курсты оқытудың  мақсаты: «Көлік логистикасы» пәні көлік кешені мамандары үшін кәсіби білімнің негізін 

құрайды. «Көлік логистикасы» пәнінің мәні мен мағанасы Қазақстан Республикасының халық шаруашылығы 

саласында көлік кешенінің басқа салалармен байланысында жатыр. Ресурстардың жалпы шығындарын мейлінше 

төмендету мақсатында берілген процесстер шекарасында орындалатын операцияларды, рәсімдер мен 

қызметтерді біріктіру мен үйлестіру негізінде студенттерде материалдық ағымдарды басқарудың нақты ғылыми 

ұғымдары мен дағдыларын қалыптастыру, жүктер мен жолаушыларды жеткізу әдістерін меңгеру болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Логистика жағдайындағы көлік. Логистикадағы материалдық ағындар. Көлік 

ағымдары мен көліктің тұрақты құрылғылары. Жылжымалы құрамның ағымы. Уақыт аралығында өзгеретін көлік 
процесі. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі және оның сипаттамасы. Көлік кәсіпорнының 

микрологистикалық жүйесі қызметінің әдістемелік негіздері. Көлік қызметін пайдаланушының логистикасы. 

Жүкті қоймалау, жүк тарасы, орау және қайта өңдеу. Логистикалық процесті ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Логистикалық шығындар. Логистиканың негізгі даму тенденциялары 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару 

Постреквизиттері: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жүйелік талдау әдістерін, операцияны зерттеу теориясын, жалпы қызмет 

көрсету теориясын, кибернетиканы, болжау мен модельдеу теориялары туралы ұғымдары мен түсініктері, В) 

көлік жүйелері мен басқа да объектілердің элементтерінің жиынтығын жүйелеуді; көлік объектісін жалпы 

біріктірілген кешен ретінде қарастыруға, оның интегративті қасиетін, сонымен қатар ішкі және сыртқы 

байланысын ашу білу біліктілігі: С) көлік объектісінде логистикалық мәселелердің құрылымын өндіруді, жүйелік 

кеншендік әдістерін қолдана отырып логистикалық мәселелерді шешуге құзіреттілігі D) тасымалдау процесінің 

логистикалық шығындарын анықтау, логистикалық жүйелердің тиімділігін анықтау, көлік жүйелері 

оптимизациясының шарттары, факторлары мен көрсеткіштерін анықтау дағдыларын білуі тиіс. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өзарааусымдылық, стандартизация және техникалық өлшемдер 

Бағдарлама авторы: Ахметов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Техникалық реттеу саласында профессинальдық білімдері мен тәжірибелік пен 

ғылыми жүйесін студенттерге қалыптастыру, өнімдердің сәйкестігін белгілеп дәлелдеу.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Метрология, стандартизация және сапаны басқарудың техникалық талаптарға 

өнімдердің сәйкестігін белгілеп дәлелдеу: түсініутер, түрлері, нысаналар, әдістері мен қолдану аймақтары, 

нормативтік құжаттар. Метрология, стандартизация және сапаны басқару,құрастыру өнімдерін және қосымша 

өндірістердегі өнімдерін ретпен стандарттау және сертификаттау, көлік құралдарын жөндеу және техникалық 

қызмет көрсету жұмыстарының сапасы, көліктерде қызмет көрсетулер техникалық құжаттар мен нормативтік 

талаптарға сәйкестігін дәлелдеу. 

Пререквизиттері:Сызба геометриясы және  автоматтандырылған жобалау, Көлік логистикасы 

Постреквизиттері:Көлік логистикалық орталықтары және терминалдық технологиялар  

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Машиналарды конструкциясын құрастыру кезінде пайдалану талаптарын 

ескере отырып дәлділіктегі геометриялық нормаларын таңдау негіздеу. В)  стандартизация принциптері мен 

әдістерінің негіздері, нормативті-техникалық құжаттармен жұмыс жасау, өлшемдердің қорытындысымен 
олардың жарақтылығы бойынша бөлшектердің геометриялық өлшемдерін өлшеу. С)  машина жасау типті 

бұйымдарының модельін құру. D)  есептеу алгоритмдерінің жалпы принциптерін оқып үйрену. 

14.1 Модуль -  Темір жол объектілері, жұмыс технологиясы және қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теміржол стансалары және тораптары 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: темір жол желілерінде станцияларды орналастыру, олардың құрылысы, негізгі 

құрылғылар мен жүйелерді есептеу техникасы мен әдістерін, сондай-ақ оларды дамыту және жетілдіру 

мәселелерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Станциялар мен тораптар темір жол көлігінің маңызды элементтері болып 
табылады, өйткені олар темір жолдардың жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен өзара іс-қимылын 

жүзеге асырады; жолаушыларға қызмет көрсету бойынша жұмыстардың кең кешенін орындайды; көліктің 

әртүрлі түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді. Станцияларда жерден қарапайым құрылыстардан бастап, 

автоматика, телемеханика, байланыс, кешенді механикаландыру, есептеу және микропроцессорлық техника 

саласындағы ғылымның соңғы жетістіктеріне негізделген ең жұқа тетіктермен және аппараттармен аяқталатын 

техникалық құрылғылардың үлкен кешені орналастырылады. Станциялардың негізін олардың жол дамуы 
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құрайды: жер төсемі, жасанды құрылыстар, балласты, шпалдар, рельстер, бағыттамалы бұрмалар және т. б. 

қамтитын жолдың жоғарғы құрылысы, сондықтан станциялық шаруашылықты зерттеу темір жол құрылғыларын 

білмей мүмкін емес. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері, Көліктегі жолаушылар 

тасымалын ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) станциялардың, тораптардың және олардың элементтерінің жұмыс 

технологиясымен өзара байланыстағы жалпы принциптерін, құрылымы мен құрылымын, осы құрылғыларды 

есептеу теориясын және ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін ескере отырып, жаңа және қайта құрылатын 

станциялар мен тораптарды жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін, темір жолдарды пайдаланудың және көліктің 

басқа түрлерімен өзара әрекеттесудің оңтайлы әдістерін білу; В) өндірістік жағдайларда оқылатын пәннің 

теориялық негіздерін қолдана білу; темір жол станциялары мен тораптарын, сондай-ақ басқа да темір жол 

бөлімшелерін жобалаудың және қайта жаңартудың озық технологиясын жасау; С) темір жол көлігі 

бөлімшелерінің (станциялар, учаскелер, желі полигондары және т. б.) қызметін талдау негізінде жол дамуы мен 

жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша 

шешімдер қабылдау); D) темір жол көлігі жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін іс-шаралар бойынша 
техникалық-экономикалық есептерді орындау; Е) көлік процесін басқаруды ұйымдастыру саласында алған 

білімдерін пайдалану. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теміржол стансаларының жұмыс жасау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: темір жол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру мен басқаруда, басқару құрылымы 

мен станциялардағы жұмыс түрлері туралы теориялық және практикалық білімді баяндау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол жұмысына қойылатын аса маңызды талап - поездар қозғалысының, 

жолаушылар мен қызмет көрсетуші персоналдың толық қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын 

қамтамасыз ету. Тасымалдау мөлшерін одан әрі өсірудің басты резервтері техникалық құралдарды пайдалануды 

қарқындату, вагондардың айналымын жеделдету, локомотивтерді пайдалануды жақсарту және еңбек өнімділігін 

арттыру болып табылады. Темір жол станциялары-тасымалдау процесінің технологиялық тізбегінің маңызды 

элементі, олардың тұрақты жұмысына темір жол бағыттары мен жалпы желінің қызметі байланысты. 
Тасымалдарды басқарудың жаңа мақсаты-сенімді және тиімді көліктік байланыстарды қамтамасыз ету, яғни 

жеткізушілердің, тұтынушылардың және темір жолдың жұмыс ырғағын оңтайлы келісу. Станциядағы сұрыптау 

құрылғыларының жұмыс сапасына, поездар құрамдарын, әсіресе сұрыптау дөңестерінде тарату және 

қалыптастыру технологиясын сақтауға, жүктер мен вагондардың сақталуы, алушыларға жүктерді жеткізу 

мерзімін орындау, көлік қызметтері нарығындағы темір жолдардың рентабельділігі мен бәсекеге қабілеттілігі 

байланысты. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, Жалпы көлік 

курс, Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Көліктегі жолаушылар тасымалын ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) темір жол станцияларында жұмыс істейтін жылжымалы құрам мен 

персоналдың жұмыс технологиясының талаптарын білу; В) логистикалық қағидаттар және көлік операцияларын 

зерттеу негізінде жүк ағындарын басқарудың оңтайлы жүйесін талдай білу, тасымалдау процесі мәселелерін 

шеше білу;С) темір жол станциясының жұмыс технологиясының дамуына ықпал ететін жағдай жасау үшін 

теориялық білімді қолдану; Д) темір жол көлігі бөлімшелерінің (станциялар, учаскелер, желілер полигондары 

және т. б.) қызметін талдау негізінде тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешімдер қабылдау); Е) 

темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыруға байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған 

заңнамалық актілерді, стандарттарды және техникалық нормативтерді басшылыққа алу. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тасымалдаудағы  жол шарттары және қозғалыс қауіпсіздігі 

Бағдарлама авторы:Ешмұратов Б.У.  

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәнді оқытудың тапсырмасы жол қозғалысының қауіпсіздігін арттыру бойынша 

қызметінің нақты тапсырмалары және болашақ мамандардың жұмысының негізгі бағыттары келтірілген. «Жол 

қозғалысының ережелері және қауіпсіздігі сипаттамасынан шығады». 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жол жағдайының және автокөлік жолының бөлшектерінің қозғалыстың 

қауіпсіздігіне әсері. Қозғалыс қауіпсіздігін арттыру бойынша шаралардың тиімділігі. Жүргізушінің жол 

жағдайын қабылдауы және автокөлік қозғалысының режимі. Жол жағдайлары мен байланысты оқиғаларды 

болдырмау әдістері. Жол трассасының бөлшектерінің өзара жағдайының қозғалыс қауіпсіздігіне әсері. Жолдың 

қауіпті бөліктерін қалпына келтірудің және олардың әсер етуінің әдістері. Қозғалыстың қауіпсіздігін жолдың 

белгілі бір бөліктері бойынша бағалау әдістері. Қозғалысты ұйымдастырудың оның қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудегі маңызы 
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Курстың қысқаша сипаттамасы:  Студенттердің санасына жаяу жүргіншілер мен көлік құралдарының қауіпсіз 

қозғалысы қамтамасыз етілмейтін жол бөліктерін анықтау және қозғалыс үшін қауіпті жерлерді қалпына келтіру 

үшін қажетті жағдайларды жасаудың сұрақтарымен айналысатын кәсіпорындарда жемісті еңбек ету үшін қажетті 

білімдерді және тәжірибені қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Физика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттері: Автомобиль жолдарын жобалау негіздері, Жол қозғалыс қауіпсіздігі және ережелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол жағдайының қозғалыс қауіпсіздігіне әсерін, жол қозғалысының 

тиімділігі және қауіпсіздігін қамтамасыз   ету мәселелерін шешудің негізгі жолдары туралы түсінігі болуға; В) 

Жол көлік оқиғаларын талдаудың әдістерін, көше-жол торабының қауіпті бөліктерін анықтау және қалпына 

келтіруді, шаралардың тиімділігін бағалау әдістері туралы, С) Жол жағдайын бағалауды және жол бөлшектеріне 

қойылатын талаптарды негіздеуін, принциптерін анықтауды, жол бөліктерінің қауіптілік дәрежесін өз бетімен 

анықтауды, көлік және жаяу жүргіншілер ағымдарының қозғалысын ұйымдастырудың тиімділігін және ЖКО-

ның материалдарын зерттеуді жасай білулері қажет.  D)  Көлік құралдарының конструкциялық қауіпсіздігі және 

жол жағдайлары, оның пайдаланылу қасиеттері. Көлік құралдарының тарту және тежеу динамикасы, көлік 

құралдарының басқарымдылығы, тұрақтылығы, олардың жүрісінің қалыптылығы. Көлік құралдырының 

активтік, пассивтік, оқиғадан кейінгі және экологиялық қауіпсіздігі. Е) Жол бөліктерінің қауіптілік дәрежесін өз 

бетімен анықтауды, көлік және жаяу жүргіншілер ағымдарының қозғалысын ұйымдастырудың тиімділігін және 

ЖКО-ның материалдарын зерттеуді жасай білуге дағдылануы қажет 

14.2 Модуль -  Көлік жүйесі, елді мекен объектілері және қауіпсіздік талаптар 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қаланы көліктік жобалау 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: автомобиль жолдарын пайдалану саласында жұмыс істеу үшін қажетті болашақ 

маманның білімі мен дағдыларын қалыптастыру, қозғалысты реттеу әдістері, қазіргі заманғы техникалық 

құралдар мен жүйелерді пайдалана отырып автомобиль жолдарында қауіпті учаскелерді анықтай білу болып 

табылады. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану жай-күйінің сипаттамасы. 

Автомобильдердің жол жабынына әсері. Жол жабынының жай-күйінің және табиғи-климаттық факторлардың 

қалалардың автомобиль жолдарының көліктік-пайдалану сапасына әсері. Автомобиль жолдары элементтерінің 

және реттеу құралдарының көлік құралдарының қозғалыс режимдеріне әсері. Көлік ағындарының қозғалыс 

сипаттамаларын есептеу. Қалалардың автомобиль жолдарын зерттеу. Көлік ағындарының қозғалыс режимін 

бағалау. Автомобиль жолдарындағы қозғалыс қауіпсіздігін бағалау. Қалалардың автомобиль жолдарының жай-

күйін диагностикалау, жоспарлау және бағалау.  

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері, Көліктегі жолаушылар 

тасымалын ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) автомобиль жолдарының, қала көшелерінің жіктелуін, олардың 

функционалдық және технологиялық мүмкіндіктерін, нормативтік ережелерді және инженерлік есептерді білу; 

В) жолдар мен көшелердің көлік-пайдалану жай-күйінің негізгі элементтерін білу; С) автомобиль көлігінің 

қоршаған ортаға зиянды әсерін төмендету үшін қозғалысты реттеу құралдары мен әдістерін пайдалану жолдарын 

білу; D) жолдардағы қауіпті учаскелерді анықтай білу; Е) нақты қозғалыс жағдайларына қатысты жолдарды 

тексеру және диагностикалау құралдарына қойылатын талаптарды әзірлеуге; жол қозғалысы қауіпсіздігін 
арттыруға бағытталған іс-шараларды таңдауға құқылы. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытудың мақсаты темір жол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру мен 

басқаруда, станциялық жұмыстардың технологиялық процестері туралы теориялық және практикалық білімді 

зерделеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол көлігі халық шаруашылық жүктерінің орнын ауыстыруды және ел 

халқын тасымалдауды қамтамасыз етеді. Көліктің басқа түрлеріне қарағанда темір жолдарда жолаушылар мен 

жүктерді тасымалдау жылдың және тәуліктің кез келген уақытында климаттық және ауа райы жағдайларына 

қарамастан жасалады. Тасымалдау процесінің ерекшеліктері-уақыт бойынша өндірістік процестің үздіксіздігі, 

сондай-ақ барлық құрылымдық бөлімшелермен, жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен тығыз өзара іс-

қимыл. Бұл жұмыстың табысы техникалық құрылғылардың сенімділігімен ғана емес, сонымен қатар темір жол  

көлігінің барлық мамандарының нақты, үйлесімді қызметімен де анықталады. Сондықтан қозғалысқа басшылық 

етуді орталықтандыру және темір жол көлігіндегі өндірістік тәртіптер бірінші дәрежелі мәнге ие. Темір жол 

жұмысына қойылатын аса маңызды талап - поездар қозғалысының, жолаушылар мен қызмет көрсетуші 

персоналдың толық қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 
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Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, Жалпы көлік 

курс, Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Көліктегі жолаушылар тасымалын ұйымдастыру. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) учаскелік станция жұмысының технологиясын, учаскелік станцияларда 

орындалатын операцияларды және техникалық жарақтандыруды білу. В) аралық станциялардың жұмыс 

технологиясын білу; аралық станцияларда орындалатын операциялар және техникалық жабдықтау; С) теориялық 

білімді сұрыптау станциялары жұмысының технологиясын дамытуға ықпал ететін жағдай жасау үшін қолдану; 

Д) сұрыптау станцияларының жұмыс технологиясын білу; Е) темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыруға 

байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған заңнамалық актілерді, стандарттарды және техникалық 

нормативтерді басшылыққа алу. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тасымалдауда көлік қозғалыс қауіпсіздігі   

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: Жолдағы қозғалыстың қауыпсіздігінің теориялық негіздерімен, көлік құралдары 

мен жаяу жүргіншілердің көшелер мен жолдар бойынша қозғалысын сипаттайтын параметрлермен, жол 

қозғалысын ұйымдастыруды зерттеудің және тиімді етудің әдістерімен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы негізгі мәселелер 

және оларды шешудің жолдары. Жол қозғалыс және жүргізуші – автокөлік, жол қоршаған орта жүйесі туралы 

түсінік. Жол қозғалысын зерттеу. Жол қозғалысын ұйымдастырудың әдістемелік негізі. Қозғалыстың 

қауіпсіздігін әр түрлі эксплуатациялық жағдайларда қамтамасыз етудің практикалық әдістері және жолдары. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Физика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттері: Автомобиль жолдарын жобалау негіздері, Жол қозғалыс қауіпсіздігі және ережелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол қозғалысының заңдылықтарын түсіну үшін қажетті білімдер базасы.  

Көлік техникасының барлық кезеңдерінде сенімділікті қамтамасыз ету проблеммалары туралы түсінікті тереңнен 

білу керек; В)  Техникалық жүйелердің сенімділігіне қойылатын талаптарды негіздеу, С)  қамтамасыз ету арқылы 

тиісті есептерді шешеу әдістерін білу керек; D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін қолдануға практикалық 

дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). жол қозғалысының инженерлік және 

ұйымдастырушылық сұрақтарын шешу жағдайында жүйелік тұрғыда қарастыруды қолдана білу. 

 

15.1 Модуль - Көлік құралдарында қауіпсіздікті ұйымдастыру 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық пайдалану ережелері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты көліктегі техникалық пайдалану ережелерін және 

техникалық қауіпсіздік құралдарын теориялық және практикалық білімдерді баяндау, көлікті пайдаланудың 

негізгі тәртібін белгілеу және оған қойылатын талаптарды меңгеру  болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көлік қызметкерлерінің негізгі міндеті жолаушылардың, жүктердің, багаждың және 

жүк-багаждың қажеттіліктерін қанағаттандыру, техникалық құралдарды қауіпсіз пайдалану және қоршаған 

ортаны қорғау талаптарын сақтау, қозғалыс қауіпсіздігін және тасымалданатын жүктердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету болып табылады. Көлік құралдары кез келген уақытта, ауа райы мен кез келген жол 

жағдайларында қауіпсіз болуға тиіс. Бұл өте қиын, себебі Көліктегі қауіпсіздік көптеген факторларға 

байланысты. Көлік құралының әрбір қызметкерінің көлік құралының құрылымдық қауіпсіздігін бағалау және 

көлік құралының негізгі маркалары мен модельдерінің құрылымдық мүмкіндіктерін білу және оның 

қауіпсіздігінің себептерін анықтау мүмкіндігі болуы тиіс. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 
Постреквизиттері: Көліктегі қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары, Өндірісті ұйымдастыру 

және кәсіпорын менеджменті. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) көлік қызметкерлерінің жалпы міндеттерін және олардың қауіпсіздік үшін 

жауапкершілігін білу; В) қашықтықтағы барлық құрылыстар мен жол шаруашылығы құрылғыларының 

сипаттамасын, сондай-ақ тиісті стандарттар мен нормаларды білу; станциялардың масштабты және схемалық 

жоспарлары, барлық басты және станциялық жолдардың, сондай-ақ темір жол кірме жолдарының бойлық 

бейіндері; сұрыптау, учаскелік және жүк станцияларындағы сұрыптау дөңестерінің, дөңес және пішінделген сору 

жолдарының бойлық бейіндері; С) жол-көлік оқиғаларын, көлік қауіпсіздігінің түрлерін және нормативтік 

құжаттарды түсіну; D) жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша жобалық шешімдерді әзірлеу кезінде техникалық 

құралдарды қолдана білу; Е) қазіргі заманғы техникалық құралдар мен жүйелерді пайдалана отырып, қозғалысты 

ұйымдастыру саласында алған білімдерін пайдалану. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі  жолаушылар тасымалын ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы: Қаңтарбаев Н.А 
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Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды талдау, жолаушыларды тасымалдау кезінде көліктік 

кәсіпорындардың қызметін бағалай білуге үйрету.Шаруашылық келісімшарттардың рөлі мен мааңыздылығын, 

жоспарлау жүйесін және экономикалық ынталандыруды мемелекеттік және экономикалық басқаруды 

жетілдірудің әдістерін, осыған байланысты мемелекеттік, жоспарлы, еңбек тәртібінің қазіргі жағдайында,көлік 

саласындағы заңдарды қатаң сақтаужағдайында маңыздылығын арттыру. Жолаушылар көлігі кәсіпорнының 

ұйымдастырушылық 

құрылымын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  

Жол қозғалысын ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Халықаралық қатынастағы тасымалды ұйымдастыру, Көліктің арнайы түрлері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін білу;  В) 

жолаушы ағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 
жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді өткізу С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды өткізу; 

D) қалыпты қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін меңгеру; Е) Қазіргі кезде халыққа қызмет көрсететін 

басқада көлік түрлерімен жұмысты өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың 

арнайы жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 

 

 

15.2 Модуль - Тасымалдауда нормативтік талаптар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жол қозғалыс қауіпсіздігі және ережелері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Алынған білімді тәжірибеде қолдану. Жол-көлік жағдайын болжау және қысқа 

уақытта оңтайлы шешім қабылдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Жол қозғалысының ережелері мен қауіпсіздігі" курсын оқу барысында әртүрлі 

жағдайларда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысының әсер ету әдістері, сондай-ақ жол-көлік оқиғаларының 

алдын алу қарастырылады. Олардың жол қозғалысы саласында білім алуы үшін жол қозғалысын ұйымдастыру 

бойынша жобалық шешімдерді әзірлеу кезінде техникалық құралдарды қолдану, реттеу режимдерін есептеу; 
бағдаршам объектілерін жобалауға, жол белгілері мен қоршауларды орнатуға, жол таңбаларын салуға 

тапсырмалар құру қажет.; ғылыми-техникалық ақпаратқа бағдарлану және реттеу құралдарының даму 

перспективаларын анықтау; қозғалыстың нақты жағдайларына қатысты ұйымдастыру және реттеу құралдарына 

қойылатын талаптарды әзірлеу; 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Көліктегі қозғалысты ұйымдастырудың техникалық құралдары, Өндірісті ұйымдастыру 

және кәсіпорын менеджменті. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол қозғалысын қамтамасыз ету саласында қоғамдық қатынастарды 

реттейтін мемлекеттік басқару жүйесін ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу; В) ЖҚО тарапынан жол 

қозғалысы ережелерінің бұзылуының негізгі себептерін анықтау; С) жол қозғалысын ұйымдастыру мен 

қауіпсіздігінің негізін, жол жағдайларын, қозғалыс қауіпсіздігін және КҚ қауіпсіздігінің түрлерін, жол 

қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдарын, жол белгілері мен белгілеулерді, жол қиылыстарын 

реттеу мен өтуді, сондай-ақ ЖҚЕ басқа да элементтерін білу; D) Көлік құралдарын пайдалануға тыйым 

салынатын ақаулар тізбесін және шартты, алғашқы медициналық дәрігерге дейінгі көмек көрсету негіздерін білу; 

Е) жол-көлік оқиғаларын болжау, түрлі жол жағдайларымен Міндеттерді өз бетінше шешу және оларды 

болдырмау бойынша шаралар қабылдау. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктегі  жолаушылар тасымалын ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы:. Қаңтарбаев Н.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Болашақ мамандарды талдау, жолаушыларды тасымалдау кезінде көліктік 

кәсіпорындардың қызметін бағалай білуге үйрету.Шаруашылық келісімшарттардың рөлі мен мааңыздылығын, 

жоспарлау жүйесін және экономикалық ынталандыруды мемелекеттік және экономикалық басқаруды 

жетілдірудің әдістерін, осыған байланысты мемелекеттік, жоспарлы, еңбек тәртібінің қазіргі жағдайында,көлік 

саласындағы заңдарды қатаң сақтаужағдайында маңыздылығын арттыру. Жолаушылар көлігі кәсіпорнының 

ұйымдастырушылық 

құрылымын зерттеу. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  

Жол қозғалысын ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Халықаралық қатынастағы тасымалды ұйымдастыру, Көліктің арнайы түрлері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін білу;  В) 

жолаушы ағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді өткізу С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды өткізу; 

D) қалыпты қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін меңгеру; Е) Қазіргі кезде халыққа қызмет көрсететін 

басқада көлік түрлерімен жұмысты өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың 

арнайы жаңа ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 
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9.1 Модуль - Кәсіпорынның менеджменті, станса технологиялары және халықаралық тасымалдар,  10  

кредит 

БП ТК OUKM 3225 Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 5 3 

БП ТК TSZhZhT 3226 Теміржол стансаларының жұмыс жасау технологиясы  5 4 

КП ТК  HTU 3327 Халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру 5 3 

9.2 Модуль - Технологиялық үрдістер және халықаралық қатынастар,  10 кредит 

БП ТК OU 3225 Өндірісті ұйымдастыру 5 3 

БП ТК SZhTU 3226 Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері 5 4 

КП ТК  HKTU 3327 Халықаралық қатынастағы тасымалдауды ұйымдастыру 5 3 

10.1 Модуль - Көліктік техникалық пайдалану ережелері және жобалау,  8  кредит 

КП ЖК KKКZhN 3328 Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері 5 4 

БП ТК KTKKTPE 3229 
Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық 

пайдалану ережелері 
5 4 

10.2 Модуль - Жобалау және қозғалыс қауіпсіздігі,  8 кредит 

КП ЖК KKКZhN 3328 Көлік құрылғылары мен құрылыстарды жобалау негіздері 5 4 

БП ТК ZhKKE 3229 Жол қозғалыс қауіпсіздігі және ережелері 5 4 

11.1 Модуль - Логистикалық жұмыстарды ұйымдастыру және өндірістік тәжірибе, 10 кредит 

КП МК ZhKZhU 3330 Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру 5 4 

КП ТК  KTZhL 3331 Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика 5 3 

БП  Өндірістік тәжірибе 6 3 

11.2 Модуль - Көлік түрлерінің коммерциялық қызметі және кәсіби тәжірибе, 10 кредит 

КП МК ZhKZhU 3330 Жүк және коммерциялық жұмыстарды ұйымдастыру 5 4 

КП ТК  KL 3331 Көлік логистикасы 5 3 

БП   Өндірістік тәжірибе 6 3 

 

9.1 Модуль - Кәсіпорынның менеджменті, станса технологиялары және халықаралық тасымалдар 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
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Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру және кәсіпорын менеджменті 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық экономикасындағы негізгі қажетті тұрақтылық бағытын,  оқыту 

саласындағы экономикалық заңдылықтардың болуын, мекемелердегі көліктік тасымалдауды басқару және 

экономикалық процесстерді санды және сапалы бағалау саласында студенттерге тәжірибелік пен білімдерін 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Жоспарлау және өндірістерді басқарудағы жаңа шешімдер. Автомобильдік көлік 

жағдайындағы нарықтар. Менеджмент жұмыстар бойынша жоспар. Көлік мекемелеріндегі қаржылық ережелер. 

Салық салу жүйелері. Пайдалану факторларындағы тиімділіктер. 

Пререквизиттері: Математика, Информатика, Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Менеджмент жүйесі негізінде мекемелерді идентификациялау, көлік 

кешенінің  кәсіпорындарында ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптерін жиынтығы,  мекемелердегі 

көліктік менеджмент процесстерді санды және сапалы бағалау саласында студенттерге тәжірибелік пен 

білімдерін қалыптастыру, менеджмент ой-өрісін дамыту болып табылады. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Теміржол стансаларының жұмыс жасау технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытудың мақсаты темір жол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру мен 

басқаруда, басқару құрылымы мен станциялардағы жұмыс түрлері туралы теориялық және практикалық білімді 

баяндау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол жұмысына қойылатын аса маңызды талап - поездар қозғалысының, 

жолаушылар мен қызмет көрсетуші персоналдың толық қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын 

қамтамасыз ету. Тасымалдау мөлшерін одан әрі өсірудің басты резервтері техникалық құралдарды пайдалануды 

қарқындату, вагондардың айналымын жеделдету, локомотивтерді пайдалануды жақсарту және еңбек өнімділігін 

арттыру болып табылады. Темір жол станциялары-тасымалдау процесінің технологиялық тізбегінің маңызды 

элементі, олардың тұрақты жұмысына темір жол бағыттары мен жалпы желінің қызметі байланысты. 

Тасымалдарды басқарудың жаңа мақсаты-сенімді және тиімді көліктік байланыстарды қамтамасыз ету, яғни 

жеткізушілердің, тұтынушылардың және темір жолдың жұмыс ырғағын оңтайлы келісу. Станциядағы сұрыптау 

құрылғыларының жұмыс сапасына, поездар құрамдарын, әсіресе сұрыптау дөңестерінде тарату және 

қалыптастыру технологиясын сақтауға, жүктер мен вагондардың сақталуы, алушыларға жүктерді жеткізу 

мерзімін орындау, көлік қызметтері нарығындағы темір жолдардың рентабельділігі мен бәсекеге қабілеттілігі 

байланысты. 
Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) темір жол станцияларында жұмыс істейтін жылжымалы құрам мен 

персоналдың жұмыс технологиясының талаптарын білу; В) логистикалық қағидаттар және көлік операцияларын 

зерттеу негізінде жүк ағындарын басқарудың оңтайлы жүйесін талдай білу, тасымалдау процесі мәселелерін 

шеше білу;С) темір жол станциясының жұмыс технологиясының дамуына ықпал ететін жағдай жасау үшін 

теориялық білімді қолдану; Д) темір жол көлігі бөлімшелерінің (станциялар, учаскелер, желілер полигондары 

және т. б.) қызметін талдау негізінде тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешімдер қабылдау); Е) 

темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыруға байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған 

заңнамалық актілерді, стандарттарды және техникалық нормативтерді басшылыққа алу. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық тасымалды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық тасымалды ұйымдастыру бойынша теориялық, практикалық және 

әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану 
саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және 

алыс болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  

Жол қозғалысын ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 

жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 
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жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 

қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік 

түрлерімен жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа 

ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 

 

9.2 Модуль - Технологиялық үрдістер және халықаралық қатынастар 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Өндірісті ұйымдастыру  

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық экономикасындағы негізгі қажетті тұрақтылық бағытын,  оқыту 

саласындағы экономикалық заңдылықтардың болуын, мекемелердегі көліктік тасымалдауды басқару және 

экономикалық процесстерді санды және сапалы бағалау саласында студенттерге тәжірибелік пен білімдерін 

қалыптастыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Жоспарлау және өндірістерді басқарудағы жаңа шешімдер. Автомобильдік көлік 

жағдайындағы нарықтар. Менеджмент жұмыстар бойынша жоспар. Көлік мекемелеріндегі қаржылық ережелер. 

Салық салу жүйелері. Пайдалану факторларындағы тиімділіктер. 

Пререквизиттері: Математика, Информатика, Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Менеджмент жүйесі негізінде мекемелерді идентификациялау, көлік 

кешенінің  кәсіпорындарында ұйымдастыру мен басқарудың негізгі принциптерін жиынтығы,  мекемелердегі 

көліктік менеджмент процесстерді санды және сапалы бағалау саласында студенттерге тәжірибелік пен 

білімдерін қалыптастыру, менеджмент ой-өрісін дамыту болып табылады. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытудың мақсаты темір жол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру мен 
басқаруда, станциялық жұмыстардың технологиялық процестері туралы теориялық және практикалық білімді 

зерделеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол көлігі халық шаруашылық жүктерінің орнын ауыстыруды және ел 

халқын тасымалдауды қамтамасыз етеді. Көліктің басқа түрлеріне қарағанда темір жолдарда жолаушылар мен 

жүктерді тасымалдау жылдың және тәуліктің кез келген уақытында климаттық және ауа райы жағдайларына 

қарамастан жасалады. Тасымалдау процесінің ерекшеліктері-уақыт бойынша өндірістік процестің үздіксіздігі, 

сондай-ақ барлық құрылымдық бөлімшелермен, жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен тығыз өзара іс-

қимыл. Бұл жұмыстың табысы техникалық құрылғылардың сенімділігімен ғана емес, сонымен қатар темір жол 

көлігінің барлық мамандарының нақты, үйлесімді қызметімен де анықталады. Сондықтан қозғалысқа басшылық 

етуді орталықтандыру және темір жол көлігіндегі өндірістік тәртіптер бірінші дәрежелі мәнге ие. Темір жол 

жұмысына қойылатын аса маңызды талап - поездар қозғалысының, жолаушылар мен қызмет көрсетуші 

персоналдың толық қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) учаскелік станция жұмысының технологиясын, учаскелік станцияларда 

орындалатын операцияларды және техникалық жарақтандыруды білу. В) аралық станциялардың жұмыс 
технологиясын білу; аралық станцияларда орындалатын операциялар және техникалық жабдықтау; С) теориялық 

білімді сұрыптау станциялары жұмысының технологиясын дамытуға ықпал ететін жағдай жасау үшін қолдану; 

Д) сұрыптау станцияларының жұмыс технологиясын білу; Е) темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыруға 

байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған заңнамалық актілерді, стандарттарды және техникалық 

нормативтерді басшылыққа алу. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық  қатынастағы тасымалды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық тасымалды ұйымдастыру бойынша теориялық, практикалық және 

әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану 

саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және алыс 

болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 
көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 
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Пререквизиттері: Жоғарғы математика. Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  

Жол қозғалысын ұйымдастыру.  

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 

жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 

қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік 

түрлерімен жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа 

ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 

10.1 Модуль - Көліктік техникалық пайдалану ережелері және жобалау 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Көлік құрылғылары мен жабдықтарын жобалау негіздері  

Бағдарлама авторы:Ордабаева Г.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Бекеттердің жіктелуі және әртүрлі стансалар. Станса жолдары, олардың жіктелуі. 

Теміржол габариты және олардың қолданылуы. Жолдарды бір-бірімен қосу. Негізгі бұрмалаушылардың, жол 

бағыттамалардың түрлері, оларды қолдану және жобалау әдістері. Теміржол және көлік тораптары туралы жалпы 

түсініктер, олардың жалпы көліктерде атқаратын рөлі. Автомобиль жолдары туралы түсініктер. Автомобиль 

жолының халық шаруашылық және әкімшілік жіктелінуі:Автомобиль жолының негізгі элементтері. Қаланы 

жобалаудың негізгі  принциптері, қала құрылымдары  және олардың қызметі яғни функиялары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерді өз алдына темір жол станциясын басқарушы жұмысшылар болып, 

жобалау орындарының мамандары болып, оларды жобалауды, тасымалдау жұмыстарын ұйымдастыруды 

үйретеді. Автомобиль жолдарын, қаланы, аэродром мен аэропортты жобалауды т.б. үйретеді. 

Пререквизиттері: Физика. Жоғарғы математика. Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) бас схемаларды және стансаның берілген конструкциясын кешенді салуды, 

құрылғылардың икемді орналастырып компьютер техникасы көмегімен методарды қолдануды, В) көлік 
тораптарының өркендеу қиындықтарын білуді; автомобиль жолының бас элементтерін жобалауды; теміржолдың 

су мен автомобиль жолымен қиылысуын білуі;  D) технологиялық үрдістің жобаланатын немесе қайта құрылатын 

станса және торапты   жобалауды; қалалық автожолдарды; теміржол станциясының құрылғыларын жобалауда 

біліктілік болуы; С) генералдық схеманың өркендеуі мен орналасуын; теміржол стансасы мен тораптарын; 

автомобиль жолдарын; қаланың орналасу жобасын тасныстыруда құзретті болуы, және т.б. Е) станциядағы 

локоматив пен вагон шаруашылығының құрылғыларын жобалауды; теміржол мен көлік тораптарының схемасын 

құру, жобалауды; технико-экономикалық есептер жасауды. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Көліктегі техникалық қауіпсіздік құралдары және техникалық пайдалану ережелері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді оқытудың мақсаты көліктегі техникалық пайдалану ережелерін және 

техникалық қауіпсіздік құралдарын теориялық және практикалық білімдерді баяндау, көлікті пайдаланудың 

негізгі тәртібін белгілеу және оған қойылатын талаптарды меңгеру  болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көлік қызметкерлерінің негізгі міндеті жолаушылардың, жүктердің, багаждың және 
жүк-багаждың қажеттіліктерін қанағаттандыру, техникалық құралдарды қауіпсіз пайдалану және қоршаған 

ортаны қорғау талаптарын сақтау, қозғалыс қауіпсіздігін және тасымалданатын жүктердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету болып табылады. Көлік құралдары кез келген уақытта, ауа райы мен кез келген жол 

жағдайларында қауіпсіз болуға тиіс. Бұл өте қиын, себебі Көліктегі қауіпсіздік көптеген факторларға 

байланысты. Көлік құралының әрбір қызметкерінің көлік құралының құрылымдық қауіпсіздігін бағалау және 

көлік құралының негізгі маркалары мен модельдерінің құрылымдық мүмкіндіктерін білу және оның 

қауіпсіздігінің себептерін анықтау мүмкіндігі болуы тиіс. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, Жалпы көлік 

курс, Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) көлік қызметкерлерінің жалпы міндеттерін және олардың қауіпсіздік үшін 

жауапкершілігін білу; В) қашықтықтағы барлық құрылыстар мен жол шаруашылығы құрылғыларының 

сипаттамасын, сондай-ақ тиісті стандарттар мен нормаларды білу; станциялардың масштабты және схемалық 

жоспарлары, барлық басты және станциялық жолдардың, сондай-ақ темір жол кірме жолдарының бойлық 

бейіндері; сұрыптау, учаскелік және жүк станцияларындағы сұрыптау дөңестерінің, дөңес және пішінделген сору 

жолдарының бойлық бейіндері; С) жол-көлік оқиғаларын, көлік қауіпсіздігінің түрлерін және нормативтік 

құжаттарды түсіну; D) жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша жобалық шешімдерді әзірлеу кезінде техникалық 
құралдарды қолдана білу; Е) қазіргі заманғы техникалық құралдар мен жүйелерді пайдалана отырып, қозғалысты 

ұйымдастыру саласында алған білімдерін пайдалану. 
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10.2 Модуль - Жобалау және қозғалыс қауіпсіздігі 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е). 

Пәннің атауы: Жол қозғалыс қауіпсіздігі және ережелері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Алынған білімді тәжірибеде қолдану. Жол-көлік жағдайын болжау және қысқа 

уақытта оңтайлы шешім қабылдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Жол қозғалысының ережелері мен қауіпсіздігі" курсын оқу барысында әртүрлі 

жағдайларда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысының әсер ету әдістері, сондай-ақ жол-көлік оқиғаларының 

алдын алу қарастырылады. Олардың жол қозғалысы саласында білім алуы үшін жол қозғалысын ұйымдастыру 

бойынша жобалық шешімдерді әзірлеу кезінде техникалық құралдарды қолдану, реттеу режимдерін есептеу; 

бағдаршам объектілерін жобалауға, жол белгілері мен қоршауларды орнатуға, жол таңбаларын салуға 

тапсырмалар құру қажет.; ғылыми-техникалық ақпаратқа бағдарлану және реттеу құралдарының даму 

перспективаларын анықтау; қозғалыстың нақты жағдайларына қатысты ұйымдастыру және реттеу құралдарына 
қойылатын талаптарды әзірлеу; 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, Жалпы көлік 

курс, Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жол қозғалысын қамтамасыз ету саласында қоғамдық қатынастарды 

реттейтін мемлекеттік басқару жүйесін ұйымдастырудың негізгі принциптерін білу; В) ЖҚО тарапынан жол 

қозғалысы ережелерінің бұзылуының негізгі себептерін анықтау; С) жол қозғалысын ұйымдастыру мен 

қауіпсіздігінің негізін, жол жағдайларын, қозғалыс қауіпсіздігін және КҚ қауіпсіздігінің түрлерін, жол 

қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдарын, жол белгілері мен белгілеулерді, жол қиылыстарын 

реттеу мен өтуді, сондай-ақ ЖҚЕ басқа да элементтерін білу; D) Көлік құралдарын пайдалануға тыйым 

салынатын ақаулар тізбесін және шартты, алғашқы медициналық дәрігерге дейінгі көмек көрсету негіздерін білу; 

Е) жол-көлік оқиғаларын болжау, түрлі жол жағдайларымен Міндеттерді өз бетінше шешу және оларды 

болдырмау бойынша шаралар қабылдау. 

11.1 Модуль - Логистикалық жұмыстарды ұйымдастыру және өндірістік тәжірибе 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D). 

Пәннің атауы: Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика  

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М.  

Курсты оқытудың мақсаты: Кіріспе Қызмет сапасын бағалау, өлшемдер мен әдістер. Бәсекелестік. Көлік 

қызметтері үшін өркениетті нарықты құру принциптері. Көлік қызметтерінің маркетингтік зерттеулері. Көлік 

логистикасын дамыту стратегиясы. Жүктерді тасымалдаудың бірыңғай көліктік және технологиялық процесі. 

Жүк құрамы мен жинақталуы. Жүктерді орталықтандырылған және орталықтандырылмаған тасымалдау. Көлік 

жүйелерінің өзара әрекеттесу шарттары және олардың материалдық-техникалық базасы. Интеграцияланған көлік 

жүйелерін ұйымдастыру. Интегралды көлік жүйелерінің жіктелуі және жұмыс істеу заңдылықтары.Әр түрлі 

функционалды мақсаттарға арналған көліктік және технологиялық жүйелер. Көлік және технологиялық 

тасымалдау схемасын таңдауға әсер ететін факторлар. Жүк модулі, оның артықшылықтары мен кемшіліктері. 

Интермодальды көлік жүйелері (желілік контейнерлік тасымалдау). Мультимодальды тасымалдауды 

ұйымдастыру. Экспедиторлар мен операторлардың міндеттері. Мультимодальды коносамент. Мультимодальды 
жүктерді тасымалдаудың ақырғы бағамын анықтау. Көлік тарифтері. Жалпы көлік торабы. Көлік 

қондырғысының техникалық және пайдалану сипаттамалары. Көлік торабының есептік өткізу қабілеттілігі. 

Көліктік хабтың үздіксіз кестесін құру. Контейнер терминалы. Кездесу, орналасу, ең жақсы орналастыру. 

Терминалды модельдеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Көлік - технологиялық жүйелер және логистика» пәнінде оқу пәні - бұл тауарлық 

бөлудің қазіргі заманғы логистикалық жүйесіндегі көлік кешенінің жұмысы және оның тауарлық нарық пен 

логистикалық инфрақұрылыммен байланысы. «Көлік - технологиялық жүйелер және логистика» пәнін оқытудың 

мақсаты студенттердің ағындарды басқару (материал, көлік және т.б.) туралы білімін қалыптастыру және оларды 

біліктілік сипаттамаларына сәйкес келетін көлемде оңтайландыру болып табылады 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көлікте) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) мультимодальды көлік қағидаттарын, ілеспе көлік түрлерінің тиімді өзара 

іс-қимылының негізі ретінде; жүк және көлік технологиялары тұрғысынан жүк модулі; бірыңғай көлік модулін 

пайдалануға негізделген көліктің өзара әрекеттесу түрлеріне қойылатын техникалық-экономикалық талаптар; 

өндірістік, көліктік және технологиялық жүйелер мен тұтынушының өзара әрекеттесуіндегі логистика 

принциптері; бәсекелес нарықта өркениетті көлік нарығын құру принциптері; көліктік логистиканы дамыту 
стратегиясы; логистикалық концепцияға негізделген басқару процесі; көліктік қызметтерді маркетингтік зерттеу 

және оларды логистикалық міндеттерде қолдану; В) логистикалық функцияларды біледі; логистикадағы тарату 

арналары; логистикалық тізбектің құрылымы; жүк терминалдарының техникалық параметрлері көлік 
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құралдарымен партияларды шығару, бөлу және жөнелту режимінің талаптарына сәйкес; логистикалық қызметтер 

сапасының өлшемдері; логистикалық тұжырымдаманың артықшылықтары. C) ауыстырып тиеу процестерін 

ұйымдастыру технологиясы, тасымалдауды ұйымдастыру технологиясы, сыртқы сауда операциялары және 

оларды көліктік қолдау және оларды логистикалық жүйелердегі көліктің практикалық мәселелерін шешуге 

қолданады. 

11.2 Модуль - Көлік түрлерінің коммерциялық қызметі және кәсіби тәжірибе 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D). 

Пәннің атауы: Көлік логистикасы  

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: Логистика жағдайындағы көлік. Логистикадағы материалдық ағындар. Көлік 

ағымдары мен көліктің тұрақты құрылғылары. Жылжымалы құрамның ағымы. Уақыт аралығында өзгеретін көлік 

процесі. Тасымалдаудың технологиялық жүйесі және оның сипаттамасы. Көлік кәсіпорнының 

микрологистикалық жүйесі қызметінің әдістемелік негіздері. Көлік қызметін пайдаланушының логистикасы. 

Жүкті қоймалау, жүк тарасы, орау және қайта өңдеу. Логистикалық процесті ақпаратпен қамтамасыз ету. 

Логистикалық шығындар. Логистиканың негізгі даму тенденциялары 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Көлік логистикасы» пәні көлік кешені мамандары үшін кәсіби білімнің негізін 

құрайды. «Көлік логистикасы» пәнінің мәні мен мағанасы Қазақстан Республикасының халық шаруашылығы 

саласында көлік кешенінің басқа салалармен байланысында жатыр. Ресурстардың жалпы шығындарын мейлінше 

төмендету мақсатында берілген процесстер шекарасында орындалатын операцияларды, рәсімдер мен 

қызметтерді біріктіру мен үйлестіру негізінде студенттерде материалдық ағымдарды басқарудың нақты ғылыми 

ұғымдары мен дағдыларын қалыптастыру, жүктер мен жолаушыларды жеткізу әдістерін меңгеру болып 

табылады. 

Пререквизиттері:Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көлікте) 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жүйелік талдау әдістерін, операцияны зерттеу теориясын, жалпы қызмет 
көрсету теориясын, кибернетиканы, болжау мен модельдеу теориялары туралы ұғымдары мен түсініктері, В) 

көлік жүйелері мен басқа да объектілердің элементтерінің жиынтығын жүйелеуді; көлік объектісін жалпы 

біріктірілген кешен ретінде қарастыруға, оның интегративті қасиетін, сонымен қатар ішкі және сыртқы 

байланысын ашу білу біліктілігі: С) көлік объектісінде логистикалық мәселелердің құрылымын өндіруді, жүйелік 

кеншендік әдістерін қолдана отырып логистикалық мәселелерді шешуге құзіреттілігі D) тасымалдау процесінің 

логистикалық шығындарын анықтау, логистикалық жүйелердің тиімділігін анықтау, көлік жүйелері 

оптимизациясының шарттары, факторлары мен көрсеткіштерін анықтау дағдыларын білуі тиіс. 
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15.1  Модуль - Автоматтандырылған жүйелер, көліктегі тасымалды ұйымдастыру мен құқық, 13  

кредит 

БП ТК  ABZh 4244 Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) 7 5 

БП ТК  KK 4245 Көліктік құқық 7 5 

КП ТК  HTU 4346      Халықаралық тасымалдауды ұйымдастыру  7 3 

15.2 Модуль - Көліктік қызметтер, техникалық өлшемдер мен тасымалдауды ұйымдастыру, 13  кредит 

БП ТК  
КZhТZhКR 
4244 

Көше-жол торабында жол қозғалысын реттеу 7 5 

БП ТК  ZhKK 4245 Жол-көлік қызметі 7 5 

КП ТК  HKTU 4346 Халықаралық қатынастағы тасымалдауды ұйымдастыру 7 3 

16.1 Модуль - Қозғалысты автоматты басқару, арнайы көліктер мен логистикалық орталықтар 

жұмысы,  15 кредит 

КП ТК PKARZh 4347 Пойыз қозғалысын аралық реттеу жүйесі 7 5 

КП ТК KLOTT 4348 
Көлік-логистикалық орталықтары және терминалдық 

технологиялар 
7 5 
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КП ТК KAT 4349 Көліктің арнайы түрлері 7 5 

16.2 Модуль -  Стансалар жұмысы мен логистикалық қызмет, 15  кредит 

КП ТК PKU 4347 Пойыз қозғалысын ұйымдастыру   7 5 

КП ТК KTLK 4348 Көлік түрлерінің логистикалық қызметі 7 5 

КП ТК 
ZhTAAKK 

4349 
Жүк тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдары 7 5 

17.1 Модуль - Теміржол стансаларының жұмысы мен кәсіби тәжірибелер, 20 кредит 

КП ТК TSZhT 4350 Теміржол стансаларының жұмыс технологиясы  7 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 8 10 

БП  Дипломалды тәжірибе 8 5 

17.2 Модуль - Станса жұмыстары мен тәжірибелер,  20 кредит 

КП ТК SZhTU 4350 Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері 7 5 

БП   Өндірістік тәжірибе 8 10 

БП   Дипломалды тәжірибе 8 5 

 

15.1  Модуль - Автоматтандырылған жүйелер, көліктегі тасымалды ұйымдастыру мен құқық 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) 

Бағдарлама авторы:  Ахметов Б.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көліктік бірліктердің жүрісін ұйымдастыру және көліктік объектілердің жұмысы 

қазіргі менеджмент және маркетингтің негізінде алынған білімдерді тиімді ұйымдастыру; логистикалық 

принциптер мен көліктік операцияларды зерттеу негізінде жүк ағындармен басқарудың тиімді жүйесін 

қамтамасыздандыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі) көлікпен қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру ролі. Көліктік үрдісті ақпараттық және техникалық қамсыздандыру. Көлікте әр түрлі байланыс 

жүйелерді қолдану жерлері. Көліктік жуйелерде АБЖ басқару үрдістерді жетілдіру инструмент ретінде 

қарастыру.  Деректер  база мен банктар туралы түсінік.  Көліктік мекемелердің салалық АБЖ. АК АБЖ және 

оның құрылымы. АБЖ экономикалық тиімділігі. 

Пререквизиттері:Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика, Көліктегі жолаушылар тасымалын 

ұйымдастыру. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Техникалық қамсыздандыруды тиімді пайдаланудың білімдерді алу үшін 

қажет, сондай-ақ күнделікті пайдалануда және келешекте жұмыс көлемдерді,. В)Техникалық құралдардың даму 

мәселелерді шешуін білуді ескеріп орындау. С) Көліктік бірліктердің жүрісін ұйымдастыру және көліктік 

объектілердің жұмысы қазіргі менеджмент және маркетингтің негізінде алынған білімдерді тиімді ұйымдастыру. 

D)Тасымалдау үрдісті мәселелерді шешуін логистикалық принциптерін қолдану. Е) Көліктік операцияларды 

зерттеу негізінде жүк ағындармен басқарудың тиімді жүйесін қамтамасыздандыру 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктік құқық 
Бағдарлама авторы:. Қаңтарбаев Н.А 

Курсты оқытудың мақсаты: Жолаушылар мен жүктерді халықаралық, республика ішілік тасымалдауды 

орындаған жағдайда құқықтық нормативтік қамтамасыз ету. Заңдарын және басқа нормативтік- құқықтық 

актілерінде көлік құралдарының қозғалу саласында сақтау. Транзиттік мүмкіндікті қолдану, темір жол, 

автомобиль және су көлігіндегі қозғалыстың қарқындылығын ескеру. Көлік саласында бақылау және қадағалау 

бойынша құқықтары бар органдардың қызметтерінің құқықтары, функциялары және бағыттары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақстан Республикасының көлік құқығының түсінігі; Көлік құқығының қайнар 

көздері; Көліктік құқықтық қатынастар түсінігі; Қазақстан Республикасының көлік келісімдері жүйесі; Көлік 

саласындағы жергілікті атқарушы органдардың негізі; Көлік құралдары қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің құқықтық негіздері; Көлік қызметтерін жүзеге асыру туралы келісімшарттар; Көлік заңнамасын бұзғаны 

үшін жауапкершілік; Көлікке қойылатын талаптар мен шағымдар;  

Пререквизиттері: Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру. Жолаушыларды тасымалдаудағы жол жағдайы және қауіпсіздік қозғалысы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Халықаралық көліктік тасымалдау ережелерін білу;  

 В) ҚР заңдарын және басқа нормативтік- құқықтық актілерін көлік қозғалу саласында сақтау.С) Транзиттік 

мүмкіндікті қолдану, темір жол, автомобиль және су көлігіндегі қозғалыстың қарқындылығын ескеру; D) 

Тұрақты жолаушылар тасымал ережелерін білу; Е) Көлік саласында бақылау және қадағалау бойынша құқықтары 
бар органдардың қызметтерінің құқықтары, функциялары және бағыттары; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
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Пәннің атауы: Халықаралық тасымалды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:. Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық тасымалды ұйымдастыру бойынша теориялық, практикалық және 

әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану 

саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және 

алыс болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру. Жолаушыларды тасымалдаудағы жол жағдайы және қауіпсіздік қозғалысы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 

жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 
қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік 

түрлерімен жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа 

ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 

 

15.2 Модуль - Көліктік қызметтер, техникалық өлшемдер мен тасымалдауды ұйымдастыру 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көше-жол торабында жол қозғалысын реттеу 

Бағдарлама авторы:. Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы техникалық құралдар мен жүйелерді пайдалана отырып, жол 

қозғалысын ұйымдастыру және реттеу саласында жұмыс істеу үшін қажетті болашақ маманның білімі мен 

дағдыларын қалыптастыруға бағытталған 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жол қозғалысын басқару туралы негізгі түсінік. Жол белгілері. Жол 

белгілері. Бағдаршамдар. Жол қиылысындағы бағдаршам сигнализациясының жұмыс режимі. Жол 

контроллерлері. Жол контроллерлері. Көлік детекторлары. Үйлестірілген басқарудың техникалық құралдары. 

Жаяу жүргіншілер ағынының қозғалысын ұйымдастыру құралдары. Қозғалыстың ерекше жағдайларында 

басқарудың техникалық құралдары. Техникалық құралдарды монтаждау және пайдалану. 
Пререквизиттері:Көлікті-технологиялық жүйелер және логистика, Көліктегі жолаушылар тасымалын 

ұйымдастыру. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) эксперименттер жүргізу, нәтижелерді өңдеу және талдау; көлік ағынының 

параметрлерін анықтау бойынша заттай зерттеулер жүргізу; В) бағдаршам объектілерін жобалауға, жол белгілері 

мен қоршауларды орнатуға, жол таңбаларын салуға тапсырмалар жасау; ғылыми-техникалық ақпаратқа 

бағдарлау және реттеу құралдарының даму перспективаларын анықтау; С) қозғалыстың нақты жағдайларына 

қатысты ұйымдастыру және реттеу құралдарына қойылатын талаптарды әзірлеу; D) жол қозғалысын 

ұйымдастыру жөніндегі жобалық шешімдерді бөлшектеу кезінде техникалық құралдарды қолдана білу.; Е) 

қазіргі заманғы техникалық құралдар мен жүйелерді пайдалана отырып, жол қозғалысын ұйымдастыру 

саласында алған білімдерін пайдалану. 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жол-көлік қызметі 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А.  

Курсты оқытудың мақсаты: жол қызметтерінің жұмысын ұйымдастыру саласында білімді дамыту болып 
табылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы:  Технологиялық деңгейін және жолдар мен жол құрылыстарын жедел 

жағдайын, қозғалыс қауіпсіздігін және жаяу трафикті жақсарту үшін ұзақ мерзімді және жылдық жоспарларын 

әзірлеу және іске асыру; техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша жұмыстарды, жолдардың сәулеттік 

жобалау және абаттандыру ұйымдастыру;  тұрақты жұмыс тәртіппен және техникалық қызмет көрсету бойынша 

жол қаражатын тиімді пайдалануды қамтамасыз ету; жолдарда көлік жүргізу шарттары туралы жол 

пайдаланушылар мен мүдделі тұлғаларға, табиғи апаттардың салдарын жоюға, уақтылы ақпаратты жолдар мен 

құрылымдардың үзілістер және жол шектеулерді болдырмау үшін қажетті шараларды, маусымдық 

деформациясын және жойылуын қабылдайды. 

Пререквизиттері: Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру. Жолаушыларды тасымалдаудағы жол жағдайы және қауіпсіздік қозғалысы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жол көлік қызметтерінің қызметін дамытудың негізгі ғылыми-техникалық 

проблемалары мен келешегі. B) студенттер қазіргі заманғы технологиялар бойынша ғылыми-техникалық 

прогресс негіздері дамыту. C) белгілі қазіргі заманғы тиеу болып табылады және машина, жабдықтар және 

автоматтандыру құралдарын түсіру; олардың техникалық және жедел сенімділігі, стандарттау және патенттеу 

біріздендіруді білу; индикаторлары сөнеді эргономикалық, эстетикалық, денсаулық және табиғатын білу, сондай-

ақ тиеу-түсіру және сақтау операцияларды кешенді механикаландыру және автоматтандыру экономикалық 

тиімділігін көрсеткіштерін анықтау. түсіру - тасымалдау, сақтау, тиеу, оның ішінде қазіргі заманғы машиналарды 

жүйелер, жабдық, құралдар, компьютерлер, шикізат алған күннен бастап дайын өнімді тиеп бүкіл тасымалдау 

процесінің күрделі автоматтандыру мен механикаландыру беретін, қолдану арқылы жүктерді өңдеу және қойма 

операцияларын өнімділігі жоғары өндірісті ұйымдастыруға D) және жеткізу. E) жүкті тиеу және түсіру үшін 

техникалық құралдарды таңдауға немесе қорлар мен механикаландыру қажет соманы анықтау үшін, машинаның 

қарапайым өңдеуді күтуге; білімді пайдалануға жол қызметтерінің жұмысын жақсарту саласындағы 

жинақталған. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Халықаралық  қатынастағы тасымалды ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы:Жиенкожаев М.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: халықаралық тасымалды ұйымдастыру бойынша теориялық, практикалық және 

әдістемелік негіздерін оқыту. Пәнді оқытудың міндеті көліктің техникалық жарақталуын тиімді пайдалану 

саласында білімді, көліктің техникалық құралдарының ағындығын пайдаланымда, сонымен қатар, жақын және алыс 

болашақта дамуының мәселелерін шешуді іскерлекті иелену. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Кіріспе. Жолаушылар автомобиль тасымалының жіктелу. Жалпы түсініктер, 

терминдер. Қозғалмалы құрам. Жолаушылар автомобиль тасымалының сипаттамасы. Техника- экономикалық 

көрсеткіштер. Жолаушылар автомобиль тасымалының технологиясы.Жолаушылардың автобуспен тасымалын 

ұйымдастыру. Халыққа басқа көлік түрлерімен қызмет көрсету. Жолаушылар автомобиль тасымалы басқару. Қол 

жүгін тасуды және жолаушыларды жүру ақысын төлеу жүйесі. 

Пререквизиттері: Көліктік құралдар, Тасымалды ұйымдастыру және қозғалысты басқару,  Жол қозғалысын 

ұйымдастыру. Жолаушыларды тасымалдаудағы жол жағдайы және қауіпсіздік қозғалысы 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жолаушылар автомобиль көлігімен тасымалдау ережелерін;  В) 

жолаушыағымды, маршрут кестесін, қалыпты маршрутта жолаушылар тасымалын ұйымдастыруды, маршрут 

жіктелуін, маршруттарды көліктік зерттеуді, С) елді мекендерде маршрут торабын қалыптастыруды; D) қалыпты 

қалалық автобус маршруттарын дайындау әдісін; Е) Қазіргі кезде халыққа қызет көрсететін басқада көлік 

түрлерімен жұмысы өзара байланысатын жолаушылар автокөлігін коммерциялық пайдаланудың арнайы жаңа 
ғылыми, өндірістік және ұйымдастыру шешімдерін жүзеге асырып және қолдана білуі. 

 

16.1 Модуль - Қозғалысты автоматты басқару, арнайы көліктер мен логистикалық орталықтар жұмысы 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пойыз қозғалысын аралық реттеу жүйесі 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: "Қозғалысты реттеу жүйелері" оқу пәнін игерудің мақсаты жалпы пайдаланудағы 

темір жол желілерінде поездардың қозғалысын реттеу мен қауіпсіздігін қамтамасыз ететін құрылғыларды, жұмыс 

принциптерін және құрылғыларды пайдалану болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Поездар қозғалысын реттеу жүйелерінің тағайындалуы және жіктелуі. Қозғалысты 

реттеу жүйесінің құрылымдық сұлбасы. Поездар қозғалысын бағдаршамдық реттеу принципі. Автобұғаттау кезінде 

Поездар қозғалысын аралық реттеу. Автобұғаттау және оның ақаулықтары кезінде поездардың қозғалысын 

ұйымдастыру. Автостоптар және қауіпсіздіктің локомотивтік құрылғылары. Поездық және маневрлік жұмыста 

байланыс құралдарын пайдалану. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Темір жол стансалары және тораптары 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) пәнді оқу нәтижесінде студенттер СОБ және байланыс құрылғыларының 

элементтік базасын, станциялар мен аралықтардағы рельс тізбектерінің қызметі мен рөлін білуі және түсінуі тиіс; 

В)поездарды қабылдау, жөнелту, өткізу және маневрлік жұмысты ұйымдастыру үшін станциялық 

автоматтандырылған жүйелерді пайдалана білуі тиіс; Е) белгіленген қозғалыс кестесін сақтай отырып, поездар 

қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ете білуі және жедел-технологиялық байланыстың барлық түрлерін 

пайдалана білуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік-логистикалық орталықтары және терминалдық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Логистикалық тізбектегі қойма. Қойма логистикасының мәселелері. Қойма 

желісінің қалыптасуы. Бұл мәселені шешуге арналған тапсырмалар. Қойма дизайнына логистикалық тәсіл. 
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Жүктерді басқару. Қосалқы ішкі жүйелер кешені. Жүк бөлімі. Анықтама Контейнерлердің сипаттамасы. Орау 

құралдары Қойма жүктерін құру алгоритмі. Қойма және өңдеу жабдықтарының логистикалық жүйесін дамыту. 

Қойма процестерін логистикалық ұйымдастыру. Логистика ішкі жүйесінің көрсеткіштері 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қоймалық логистиканың қолданбалы теориясын игеру және жеткізілім 

тізбегін басқару саласында логистикалық операцияларды жүргізудің практикалық дағдыларын дамыту 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, Жүк және 

коммерция жұмыстарын ұйымдастыру. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) логистиканың мақсаттары, міндеттері, объектісі мен пәні, логистикамен 

жұмыс жасайтын негізгі ұғымдар; ұйымның ағымдық және ағымдық процестерін басқаруда логистикалық 

құралдарды қолданудың ерекшелігі; ұйымды жеткізудің және таратудың функционалды аймағын логистикалық 

басқару құралдары; ұйымдағы тауарлы-материалдық қорларды басқарудың негізгі негізгі жүйелері; қазіргі 

заманғы ақпараттық ағындарды басқару технологиялары; В) логистиканың тұжырымдамалық шеңбері туралы 

білімді ұйымның тиімді логистикалық стратегиясын жасау үшін қолданады; жеткізілім мен таратуды басқару 

саласында логистикалық құралдарды қолдану; түгендеуді басқарудың әр түрлі модельдерін қолдана отырып, 

тауарлық-материалдық қорларды басқару саласындағы білімді қолдана алады және проблемаларды шешеді; C) 

ағындар мен ағындық процестерді басқаруға логистикалық тәсіл принциптері; жеткізу және бөлу процестерін 
логистикалық басқару әдістері; қоймаларды және қоймаларды басқару саласындағы логистика құралдары 

дағдыларын білуі тиіс. 
 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көліктің арнайы түрлері 

Бағдарлама авторы: Мурзагалиев А.Ж 

Пәннің қысқаша мазмұны: Арнайы автомобильдер техникаларының конструкциясына сауатты деңгейде 

сараптама жасау, олардың механизмдерінің іс-әрекетері мен құрылыстары, олардың динамикалық 

жұмыстарындағы өзгеру заңдылығын тану , нақты өндірістік жағдайда олардың жақсаруындағы машиналарды 

пайдалану кезіндегі әрекеттерді анықтай білу. 

Курсттың қысқаша сипаттамасы: автокөлік техникаларының құрылысы. Аспа  конструкциясы, түрлері, 

олардың классификациясы.  Қозғалқыштар және жүйелеріндегі жұмыстылықты қамтамасыз ету. Трансмиссия, 

агрегаттар, түйіндер. Автокөлік техникаларының басқару жүйесінің жұмыстары: рульдік басқару, тежеу жүйесі. 

Қауыпсіздік жүйеслері, светотехникалық және қосымша жабдықтар.  

Пререквизиттері:Материалдардың конструкциялық  технологиялары, Көлік техникасының энергетикалық 

қондырғылары, Көлік техникасының сенімділігі. 
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) болашақ мамандар машиналардың сапалы жұмыс жасау жағдайында 

арнайы автомобильдердің техникалық талаптарға сәйкестігі; В) техникалық көрсеткіштерін реттеу арқылы 

машина мен механизмдерінің жұмыстарын дұрыстау; С) машиналардың сипаттамаларының көрсеткіштерін 

анықтауға есептеулерді жүргізуді біліп меңгеру. D) Сенімділік мәселелерін шешу әдістерін қолдануға 

практикалық дағдыларын қалыптастыру үшін практикум жоспарланған. Е). кешенді қосылыстарын құрылымын 

біліп, атай білуге міндетті. 

 

16.2 Модуль -  Стансалар жұмысы мен логистикалық қызмет 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Пойыз қозғалысын ұйымдастыру   

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: темір жол желілерінде станцияларды орналастыру, олардың құрылысы, негізгі 

құрылғылар мен жүйелерді есептеу техникасы мен әдістерін, сондай-ақ оларды дамыту және жетілдіру 

мәселелерін зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Станциялар мен тораптар темір жол көлігінің маңызды элементтері болып 
табылады, өйткені олар темір жолдардың жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен өзара іс-қимылын 

жүзеге асырады; жолаушыларға қызмет көрсету бойынша жұмыстардың кең кешенін орындайды; көліктің 

әртүрлі түрлерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз етеді. Станцияларда жерден қарапайым құрылыстардан бастап, 

автоматика, телемеханика, байланыс, кешенді механикаландыру, есептеу және микропроцессорлық техника 

саласындағы ғылымның соңғы жетістіктеріне негізделген ең жұқа тетіктермен және аппараттармен аяқталатын 

техникалық құрылғылардың үлкен кешені орналастырылады. Станциялардың негізін олардың жол дамуы 

құрайды: жер төсемі, жасанды құрылыстар, балласты, шпалдар, рельстер, бағыттамалы бұрмалар және т. б. 

қамтитын жолдың жоғарғы құрылысы, сондықтан станциялық шаруашылықты зерттеу темір жол құрылғыларын 

білмей мүмкін емес. 

Пререквизиттері: Жоғары математика, Физика, Темір жол стансалары және тораптары 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) станциялардың, тораптардың және олардың элементтерінің жұмыс 

технологиясымен өзара байланыстағы жалпы принциптерін, құрылымы мен құрылымын, осы құрылғыларды 

есептеу теориясын және ғылым мен техниканың соңғы жетістіктерін ескере отырып, жаңа және қайта құрылатын 

станциялар мен тораптарды жобалаудың қазіргі заманғы әдістерін, темір жолдарды пайдаланудың және көліктің 

басқа түрлерімен өзара әрекеттесудің оңтайлы әдістерін білу; В) өндірістік жағдайларда оқылатын пәннің 

теориялық негіздерін қолдана білу; темір жол станциялары мен тораптарын, сондай-ақ басқа да темір жол 

бөлімшелерін жобалаудың және қайта жаңартудың озық технологиясын жасау; С) темір жол көлігі 

бөлімшелерінің (станциялар, учаскелер, желі полигондары және т. б.) қызметін талдау негізінде жол дамуы мен 

жылжымалы құрамды тиімді пайдалануды ескере отырып, тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша 

шешімдер қабылдау); D) темір жол көлігі жұмысының тиімділігін қамтамасыз ететін іс-шаралар бойынша 

техникалық-экономикалық есептерді орындау; Е) көлік процесін басқаруды ұйымдастыру саласында алған 

білімдерін пайдалану. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көлік түрлерінің логистикалық қызметі 

Бағдарлама авторы: Ордабаева Г.М. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Логистиканың тұжырымдамалық негіздері мен тұжырымдамалық негіздері. 
Логистикаға кіріспе. Логистикалық шешімдердің тиімділігі критерийлері. Функционалды логистикалық кешен. 

Логистиканың таралуы. Логистикалық жабдықтау. Көлік логистика. Логистикалық жүйелердегі қорларды 

басқару. Қойма логистикасы. Өндірістік логистика. Логистикалық кешенді қамтамасыз ету. Ақпараттық 

технологиялар және логистикадағы жүйелер. Логистикалық жүйелердегі менеджмент. Логистиканы 

экономикалық қолдау. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: «Көлік түрлерінің логистикалық қызметі» - көлік логистикасының теориялық 

және әдістемелік негіздері туралы қажетті білім алу; көлік кешенін бөлумен өндірістік аудандарды логистикалық 

басқарудың практикалық әдістерін игерді; материалдық ағындарды бірыңғай басқару қажеттілігін нақтылады; 

жеткізілім жүйесін ұйымдастыруда логистикалық қағидаларды қолдануға және материалдық ағындарды 

қалыптастыруда және логистикалық операцияларды басқарудағы практикалық мәселелерді шешуге үйретеді.   

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару, Жүк және 

коммерция жұмыстарын ұйымдастыру. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) материалдық ағындардың қозғалысына логистикалық тәсілдің мәнін; 

логистикалық жүйелерді құру принциптерін; логистикалық шешімдердің тиімділігінің өлшемдерін; логистикаға 

жүйелі көзқарас; өнімдерді тарату (сату) арналары, оларды талдау және жобалау; тасымалдау процесін 

бақылаудың мәні мен кезеңдерін; В) кәсіпорынның ерекшеліктерін ескере отырып логистикалық жүйесін құруға; 
қорлорды басқарудың ұтымды жүйесін таңдау; көлік құралдарының түрі мен түрін таңдауға; оңтайлы 

тасымалдау маршрутын анықтау; жүк көлігіне қажеттілікті есептеу; C) қорларды басқарудың негізгі модельдері; 

қойма логистикасының процестері; логистика саласындағы технологиялық, ақпараттық және 

ұйымдастырушылық жаңалықтар; сатып алудың оңтайлы партиясының мөлшерін есептеу; қойма жұмысын 

ұйымдастыру дағдыларын білуі тиіс. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Жүк тасымалдауға арналған арнайы көлік құралдары 

Бағдарлама авторы: Кантарбаев Н.А. 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттің келесі маманданған пәндерді оқып үйрену және автомобиль көлігі 

кәсіпорындарындағы инженердің ары қарайғы қызметі үшін қажетті жылжымалы құрамның осы түрінің 

конструкциясының ерекшеліктері бойынша білімді меңгеруі болып табылады. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Кіріспе. Мамандандырылған жылжымалы құрамның конструктивтік 

ерекшеліктерін, оларға әсер ететін күштерді зерттеу; есептеу жолымен бағалау өлшемдерін анықтау әдістемесі. 

Арнайы көліктің негізгі ерекшеліктері. Өтімді арттырудың негізгі жолдары. Отандық автомобильдердің арнайы 

көлігі құрылымының ерекшеліктері. Самосвал автокөліктерінің көтергіш механизмдері. Автокөліктің тарту-

тіркеу құрылғылары. Кран түріндегі өздігінен тиегіш автомобильдер. Ауыр салмақты жүктерді тасымалдауға 
арналған автопоездар. Сұйылтылған газды, сұйықтықтарды тасымалдауға арналған автомобиль цистерналары. 

Автомобиль крандары.   

Пререквизиттері: Жоғары математика, Электротехника және электроника негіздері, Көлік құралдары. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) автомобиль көлігін дамытудың негізгі ғылыми-техникалық проблемалары 

мен перспективалары туралы түсінікке ие болу; B) елде және шетелде автомобиль көлігі құрылымының даму 

жағдайы мен үрдістерін, конструктивтік ерекшеліктерін, арнайы жылжымалы құрамның қосымша тораптары мен 

агрегаттарының құрылымын білу; С) автомобиль конструкциясының техникалық деңгейін бағалай білу, 

автомобильдердің жаңа конструкцияларын өз бетінше меңгере білу; D) нәтижелерді талдау және өңдеу 

эксперименттерін жүргізу дағдысының болуы; Е) студенттердің арнайы техникадағы ғылыми-техникалық 

прогресс негіздері 
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17.1 Модуль - Теміржол стансаларының жұмысы мен кәсіби тәжірибелер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Теміржол стансаларының жұмыс технологиясы 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: темір жол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру мен басқаруда, басқару құрылымы 

мен станциялардағы жұмыс түрлері туралы теориялық және практикалық білімді баяндау болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол жұмысына қойылатын аса маңызды талап - поездар қозғалысының, 

жолаушылар мен қызмет көрсетуші персоналдың толық қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын 

қамтамасыз ету. Тасымалдау мөлшерін одан әрі өсірудің басты резервтері техникалық құралдарды пайдалануды 

қарқындату, вагондардың айналымын жеделдету, локомотивтерді пайдалануды жақсарту және еңбек өнімділігін 

арттыру болып табылады. Темір жол станциялары-тасымалдау процесінің технологиялық тізбегінің маңызды 

элементі, олардың тұрақты жұмысына темір жол бағыттары мен жалпы желінің қызметі байланысты. 

Тасымалдарды басқарудың жаңа мақсаты-сенімді және тиімді көліктік байланыстарды қамтамасыз ету, яғни 

жеткізушілердің, тұтынушылардың және темір жолдың жұмыс ырғағын оңтайлы келісу. Станциядағы сұрыптау 

құрылғыларының жұмыс сапасына, поездар құрамдарын, әсіресе сұрыптау дөңестерінде тарату және 

қалыптастыру технологиясын сақтауға, жүктер мен вагондардың сақталуы, алушыларға жүктерді жеткізу 
мерзімін орындау, көлік қызметтері нарығындағы темір жолдардың рентабельділігі мен бәсекеге қабілеттілігі 

байланысты. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) темір жол станцияларында жұмыс істейтін жылжымалы құрам мен 

персоналдың жұмыс технологиясының талаптарын білу; В) логистикалық қағидаттар және көлік операцияларын 

зерттеу негізінде жүк ағындарын басқарудың оңтайлы жүйесін талдай білу, тасымалдау процесі мәселелерін 

шеше білу;С) темір жол станциясының жұмыс технологиясының дамуына ықпал ететін жағдай жасау үшін 

теориялық білімді қолдану; Д) темір жол көлігі бөлімшелерінің (станциялар, учаскелер, желілер полигондары 

және т. б.) қызметін талдау негізінде тасымалдау процесіне қызмет көрсету бойынша шешімдер қабылдау); Е) 

темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыруға байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған 

заңнамалық актілерді, стандарттарды және техникалық нормативтерді басшылыққа алу. 

 

17.2 Модуль - Станса жұмыстары мен тәжірибелер 

 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 
Пәннің атауы: Станса жұмыстарының технологиялық үрдістері 

Бағдарлама авторы: Жиенкожаев М.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: темір жол көлігіндегі қозғалысты ұйымдастыру мен басқаруда, станциялық 

жұмыстардың технологиялық процестері туралы теориялық және практикалық білімді зерделеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Темір жол көлігі халық шаруашылық жүктерінің орнын ауыстыруды және ел 

халқын тасымалдауды қамтамасыз етеді. Көліктің басқа түрлеріне қарағанда темір жолдарда жолаушылар мен 

жүктерді тасымалдау жылдың және тәуліктің кез келген уақытында климаттық және ауа райы жағдайларына 

қарамастан жасалады. Тасымалдау процесінің ерекшеліктері-уақыт бойынша өндірістік процестің үздіксіздігі, 

сондай-ақ барлық құрылымдық бөлімшелермен, жүк жөнелтушілермен және жүк алушылармен тығыз өзара іс-

қимыл. Бұл жұмыстың табысы техникалық құрылғылардың сенімділігімен ғана емес, сонымен қатар темір жол 

көлігінің барлық мамандарының нақты, үйлесімді қызметімен де анықталады. Сондықтан қозғалысқа басшылық 

етуді орталықтандыру және темір жол көлігіндегі өндірістік тәртіптер бірінші дәрежелі мәнге ие. Темір жол 

жұмысына қойылатын аса маңызды талап - поездар қозғалысының, жолаушылар мен қызмет көрсетуші 

персоналдың толық қауіпсіздігін, тасымалданатын жүктердің сақталуын қамтамасыз ету. 

Пререквизиттері: Жоғарғы математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау, 

Автоматтандырылған басқару жүйелері (көліктегі), Тасымалды ұйымдастыру мен қозғалысты басқару. 

Постреквизиттері: Дипломдық жобалау 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) учаскелік станция жұмысының технологиясын, учаскелік станцияларда 

орындалатын операцияларды және техникалық жарақтандыруды білу. В) аралық станциялардың жұмыс 

технологиясын білу; аралық станцияларда орындалатын операциялар және техникалық жабдықтау; С) теориялық 

білімді сұрыптау станциялары жұмысының технологиясын дамытуға ықпал ететін жағдай жасау үшін қолдану; 

Д) сұрыптау станцияларының жұмыс технологиясын білу; Е) темір жол көлігінде қозғалысты ұйымдастыруға 

байланысты кешенді міндеттерді шешуге бағытталған заңнамалық актілерді, стандарттарды және техникалық 

нормативтерді басшылыққа алу. 
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2 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 к
р

ед
и

т
о

в
 

Р
К

 /
E

C
T

S
 

5.1 Модуль - Социально-гуманитарные науки и спорт, 14 кредитов 

ООД КВ OBP 2107 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5 

ООД ОК FK 2109 Физическая культура 
3,

4 
4 

5.2 Модуль - Социальные науки и спорт, 14 кредитов 

ООД КВ OP 2107 Основы права 3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5 

ООД ОК FK 2109 Физическая культура 
3,

4 
4 

6.1 Модуль - Базовые технические дисциплины, 19 кредитов 

БД ВК EOE 2205 Электротехника и основы электроники 3 4 

БД КВ HTSM 2206 Химия и топливо-смазочные материалы 3 5 

БД КВ TM 2207 Техническая механика 3 5 

БД КВ TTН 2208 Теплотехника термодинамика и хладотранспорт 4 5 

6.2 Модуль - Базовые дисциплины, 19 кредитов 

БД ВК EOE 2205 Электротехника и основы электроники 3 4 

БД КВ AVT 2206 Альтернативные виды топлива 3 5 

БД КВ PM 2207 Прикладная механика  3 5 

БД КВ OTT 2208 Основы теплотехники и термодинамики  4 5 

7.1 Модуль - Современные технологии на транспорте, 14 кредитов 

БД КВ СPMTP 2209 
Цифровизация производства и моделирование транспортных 

процессов 
3 4 

БД КВ ITM 2210 Инновационные технологии в машиностроении 4 5 

БД КВ MSSL 2211 Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование 4 5 

7.2 Модуль - Моделирование и технологии автомобилестроения, 14 кредитов 

БД КВ СTS 2209 Цифровизация транспортной сферы 3 4 

БД КВ OTA 2210 Основы технологии автомобилестроения 4 5 
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БД КВ VSTI 2211 Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения 4 5 

8.1 Модуль - Устройство и эксплуатация транспорта, 13 кредитов 

БД ВК OKT 2212 Общий курс транспорта 4 5 

БД КВ UTOSA 2213 Устройство и техническое обслуживание современного 

автомобиля 

4 5 

БД  Производственная практика 4 3 

8.2 Модуль - Транспортные технологии, 13 кредитов 

БД ВК OKT 2212 Общий курс транспорта 4 5 

БД КВ TSUTE 2213 Транспортные средства, устройство и техническая эксплуатация 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

 

5.1 Модуль - Социально-гуманитарные науки и спорт 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 
Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В) Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой;  С) собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D) использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е) владеть: 

навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 
5.2 Модуль - Социальные науки и спорт 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: м.ю.н. Бекбауова Асель 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение государства и права. Понятие и сущность государства. Типы 

и формы государства. Механизм государства и функции государства. Гражданского общества и правового 

государства. Понятие, сущность, принципы и функции права. Источники (форма) права, норма права, правовые 

отношения. Правовое творчество и реализация права. Правонарушения и ответственность перед законом. 

Понятие права. Сущность понятия права. Понятие и виды функций права. Источники права. Норма права. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистамС. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность.E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

6.1 Модуль - Базовые технические дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е) 

Наименование дисциплины: Электротехника и основы электроники 

Автор программы: Жубаев С.Т.  
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Цель изучения курса: является изучение принципов действия, параметров и характеристик полупроводниковых 

приборов и формирование знаний по применению их для построения схем электронных устройств.  

Краткое содержание дисциплины: Разделы курса: Базовые полупроводниковые приборы и логические 

элементы, полупроводниковые диоды и транзисторы, полупроводниковые запоминающие устройства, 

схемотехника аналоговых электронных устройств, преобразователи, схемотехника блоков питания и элементов 

программного управления. 

Пререквизиты: Физика, Высшая математика   

Постреквизиты:Электронные, электрические оборудования и автоматизированные системы управления 

транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения: А) студент должен знать: об элементах электрической цепи; о методах 

расчета цепей постоянного и переменного тока; о физических процессах, происходящих в электрических и 

магнитных полях; о принципах действия полупроводниковых приборов; об устройстве и принципах действия 

электрических машин; об электроприводе; В) собирать простейшие электрические цепи; С) производить 

измерения электрических величин; применять полупроводниковые приборы; Д) при изучении курса студент 

также должен освоить специальное  программное обеспечение учебных автоматизированных установок и 

стендов, чтения электрических схем; Е) решения практических задач по расчету цепей; использования 

специальной научно-методической и справочной литературы. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Химия и топливо-смазочные материалы 

Автор программы:Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Подготовка к принятию обоснованных и грамотных решений в области использования 

неметаллических материалов при производстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

транспортной техники 

Краткое содержание дисциплины: Топливно-смазочные материалы и технические жидкости и их 

классификация. Топливно-смазочные материалы и технические жидкости, масла и смазки, их назначение, виды 

и свойства. Определение показателей свойств методами испытаний. Влияние качества автоэксплуатационных 

материалов на эффективность работы транспортной техники. Технология их хранения и применения по 

назначению 

Пререквизиты: Химия, Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации и надежности транспортной техники, Основы конструкции 

транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение определять качество топливо-смазочных материалов 

лабораторными, стендовыми и дорожными методами, В) оценки эксплуатационных свойств и контроля качеств 
автоэксплуатационных материалов; анализировать явления,С) причины и вырабатывать обоснованные решения, 

направленные на обеспечение высокого уровня работоспособности транспортной техники при использовании 

автоэксплуатационных материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Техническая механика 

Авторы программы: Тлеубергенов А.А., Байбулов А.К. 

Цель изучения курса: Основными задачами курса являются: изучение общих принципов проектирования и 

конструирования с учетом их главных критериев работоспособности, что необходимо при создании нового и 

надежного при эксплуатации действующего оборудования отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: Обновление техники производства, внедрение нового, более совершенного 

оборудования существенно повышает значение расчетных и экспериментальных исследований, необходимых 

для обеспечения надежности проектируемых машин и аппаратов в пределах их оптимального ресурса при 

одновременном улучшении весовых показателей и экономном расходовании материалов. В связи с этим 

повышаются требования к прочностной подготовке инженеров-механиков, конструкторов и технологов, 

работающих в различных отраслях машиностроения. Она должна обеспечивать глубокое усвоение основ 

механики деформирования и разрушения, овладения основными принципами и методами расчета на прочность 
и долговечность элементов конструкций, методами экспериментальных исследований и испытаний№ 

Пререквизиты: Математика, Физика, Начертательная геометрия и инженерная графика.          

Постреквизиты: Детали машин и основы конструирования, Основы теории автоматического управления 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основными задачами курса являются: изучение общих принципов 

проектирования и конструирования с учетом их главных критериев работоспособности, В) необходимо при 

создании нового и надежного при эксплуатации действующего оборудования отрасли. С) В результате изучения 

дисциплины студент должен знать:  основные положения теоретической механики, сопротивления материалов, 

теории механизмов и машин, D) деталей машин применительно к профилю групп специальностей, для которых 

читается данная дисциплина; Е)   уметь правильно выбирать расчетную модель и проводить необходимые 

расчеты и процессы проектирования и оценки работоспособности изделия машиностроения , типовых для данной 

отрасли производства. 
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Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины:  Теплотехника термодинамика и хладотранспорт 

Автор программы: Тлеубергенов А.А.  

Цель изучения курса: формирование специалистов высшей квалификации для сфер технологической 

производственной и перерабатывающей отрасли 

Краткое содержание дисциплины: Содержание основ теории и практики дисциплины. Техническая 

термодинамика. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Термодинамические процессы. 

Термодинамика потока. Циклы паросиловых установок. 

Пререквизиты: Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Механика жидкости, газа и гидро-пневмопривод машин 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные законы, теоремы, принципы теплотехники; В)  применение 

теории к решению конкретных технических задач; С)  методы определения снижения расхода топлива; D)  

применять первый и второй законы термодинамики; Е). навыками решения задач по взаимопреобразованию 

энергии газов и паров и движения жидкостей с возможными способами применения в технологических машинах. 

 

6.2 Модуль - Базовые дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Альтернативные виды топлива 

Автор программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Подготовка к принятию обоснованных и грамотных решений в области использования 

неметаллических материалов при производстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

транспортной техники 

Краткое содержание дисциплины:  Автоэксплуатационные материалы и их классификация. Автомобильные 

топлива, масла и смазки, их назначение, виды и свойства. Определение показателей свойств методами 

испытаний. Влияние качества автоэксплуатационных материалов на эффективность работы транспортной 

техники. Технология их хранения и применения по назначению 

Пререквизиты: Химия, Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации и надежности транспортной техники, Основы конструкции 

транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение определять качество топливо-смазочных материалов 

лабораторными, стендовыми и дорожными методами, В) оценки эксплуатационных свойств и контроля качеств 

автоэксплуатационных материалов; анализировать явления,С) причины и вырабатывать обоснованные решения, 

направленные на обеспечение высокого уровня работоспособности транспортной техники при использовании 
автоэксплуатационных материалов 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Прикладная механика 

Авторы программы: Тлеубергенов А.А., Байбулов А.К. 

Цель изучения курса: Основными задачами курса являются: изучение общих принципов проектирования и 

конструирования с учетом их главных критериев работоспособности, что необходимо при создании нового и 

надежного при эксплуатации действующего оборудования отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: Обновление техники производства, внедрение нового, более совершенного 

оборудования существенно повышает значение расчетных и экспериментальных исследований, необходимых 

для обеспечения надежности проектируемых машин и аппаратов в пределах их оптимального ресурса при 

одновременном улучшении весовых показателей и экономном расходовании материалов. В связи с этим 

повышаются требования к прочностной подготовке инженеров-механиков, конструкторов и технологов, 

работающих в различных отраслях машиностроения. Она должна обеспечивать глубокое усвоение основ 

механики деформирования и разрушения, овладения основными принципами и методами расчета на прочность 

и долговечность элементов конструкций, методами экспериментальных исследований и испытаний№ 

Пререквизиты: Математика, Физика, Начертательная геометрия и инженерная графика.          
Постреквизиты: Детали машин и основы конструирования, Основы теории автоматического управления 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основными задачами курса являются: изучение общих принципов 

проектирования и конструирования с учетом их главных критериев работоспособности, В) необходимо при 

создании нового и надежного при эксплуатации действующего оборудования отрасли. С) В результате изучения 

дисциплины студент должен знать:  основные положения теоретической механики, сопротивления материалов, 

теории механизмов и машин, D) деталей машин применительно к профилю групп специальностей, для которых 

читается данная дисциплина; Е)   уметь правильно выбирать расчетную модель и проводить необходимые 

расчеты и процессы проектирования и оценки работоспособности изделия машиностроения , типовых для данной 

отрасли производства. 

 
Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Название дисциплины:  Основы теплотехники и термодинамики. 
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Автор программы: Тлеубергенов А.А.  

Цель изучения курса: формирование специалистов высшей квалификации для сфер технологической 

производственной и перерабатывающей отрасли 

Краткое содержание дисциплины: Содержание основ теории и практики дисциплины. Техническая 

термодинамика. Первый закон термодинамики. Второй закон термодинамики. Термодинамические процессы. 

Термодинамика потока. Циклы паросиловых установок. 

Пререквизиты: Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Механика жидкости, газа и гидро-пневмопривод машин 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные законы, теоремы, принципы теплотехники; В)  применение 

теории к решению конкретных технических задач; С)  методы определения снижения расхода топлива; D)  

применять первый и второй законы термодинамики; Е). навыками решения задач по взаимопреобразованию 

энергии газов и паров и движения жидкостей с возможными способами применения в технологических машинах. 

 

7.1 Модуль - Современные технологии на транспорте 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Цифровизация производства и моделирование транспортных процессов 
Авторы программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: При решении практических задач, связанных с проектированием элементов 

автомобильных дорог и систем управления движением по ним, целесообразным является статистическое 

моделирование на ЭВМ движения транспортного потока. 

Краткое содержание дисциплины: Проведение натурных экспериментов и исследований характеристик 

движения транспортного потока в реальных дорожных условиях связано со значительными трудностями: 

большими затратами труда, времени, средств и сложностью их правильной организации. Часто оказывается 

невозможным в течение короткого периода наблюдений за отдельными характеристиками транспортных потоков 

получение устойчивых зависимостей этих характеристик от интенсивности или скорости движения. Методы 

математического моделирования транспортных потоков позволяют проводить экспериментальное исследование 

с помощью ЭВМ, моделируя разные интересующие ситуации, комбинации характеристик транспортного потока, 

наличие разных средств организации дорожного движения и т. д. Наиболее эффективным является метод 

статистического моделирования транспортных потоков, при использовании которого случайные факторы 

имитируют при помощи случайных чисел, формируемых ЭВМ 

Пререквизиты: Высшая математика, Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Постреквизиты: Организация производства и менеджмент предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: Трансформироваться также должны используемые бизнесом методы и 
инструменты управления. У каждого метода есть не только назначение, но и условия его применения. В новых 

условиях старые методы могут оказаться неадекватными и стать ненужными или даже опасными для бизнеса. 

Цифровая трансформация также требует модернизации представлений профессионального сообщества об 

управлении, а также поиска новых и модернизации существующих методов и инструментов управления. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины: Инновационные технологии в машиностроении 

Автор программы: Куанышев М.К 

Цель изучения курса: дисциплины является дать студентам  направление  на  формирование  способность   

анализировать   состояние  составляющих  элементов   автомобильного  транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологии производства транспортной техники. Технологичность 

конструкции изделий. Точность механической обработки  деталей.  Основы  разработки  проектирование 

технологических  процессов обработки деталей. Основы технологии ремонта транспортной техники. Оценка 

технического состояния деталей. Способы восстановления деталей     и   классификация  способов   восстановления  

деталей. Технология  восстановление  типовых  деталей  и  рам  автомобилей.  Основы  технологии  сборки  

автомобилей. Общая сборка  и  испытания  агрегатов  и  автомобилей.                                   

Пререквизиты: Материаловедение и технология конструкционных материалов, Математика, Физика 
Постреквизиты: Основы технической эксплуатации и надежности транспортной техники, Современные 

технологии технического обслуживания транспортных средств 

Ожидаемые результаты обучения: умение и проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

определить    технические  состояние  автомобилей  и их  составных  частей, оценивать  технический  уровень  

ремонта. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование 

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Знания в области стандартизации, сертификации и метрологии, позволяющие 

самостоятельно принимать технические решения.  
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Краткое содержание дисциплины: Классификация измерений. Характеристики средств измерений. 

Технологические измерения, их результаты и погрешности. Стандартизация и сертификация как подтверждение 

соответствия требованиям технических регламентов: понятие, виды, объекты, методы и область применения. 

Нормативные документы. Порядок лицензирование и сертификации продукции автомобилестроения и смежных 

отраслей. Качество услуг технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Подтверждение 

соответствия услуг на транспорте требованиям нормативных и технических документов. Метрологическое 

обеспечение технологических измерений. 

Пререквизиты: Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Физика  

Постреквизиты: Основы теории автоматического управления, Организация производства и менеджмент 

предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основы выбора норм точности геометрических параметров при 

конструировании машин, исходя из эксплуатационных требований к ним; основы, методы и принципы 

стандартизации. В) Умения: работать с нормативно-технической документацией, измерять геометрические 

параметры деталей и определять их годность по результатам измерений, С) Выбирать и рассчитывать 

посадки соединений различных видов, обозначать их на чертежах.Д) Методы измерения температуры, 

давления. Е) Метрологическое обеспечение технологических измерений. 

 
 

 

7.2 Модуль - Моделирование и технологии автомобилестроения 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Цифровизация транспортной сферы 

Авторы программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: При решении практических задач, связанных с проектированием элементов 

автомобильных дорог и систем управления движением по ним, целесообразным является статистическое 

моделирование на ЭВМ движения транспортного потока. 

Краткое содержание дисциплины: Проведение натурных экспериментов и исследований характеристик 

движения транспортного потока в реальных дорожных условиях связано со значительными трудностями: 

большими затратами труда, времени, средств и сложностью их правильной организации. Часто оказывается 

невозможным в течение короткого периода наблюдений за отдельными характеристиками транспортных потоков 

получение устойчивых зависимостей этих характеристик от интенсивности или скорости движения. Методы 

математического моделирования транспортных потоков позволяют проводить экспериментальное исследование 

с помощью ЭВМ, моделируя разные интересующие ситуации, комбинации характеристик транспортного потока, 
наличие разных средств организации дорожного движения и т. д. Наиболее эффективным является метод 

статистического моделирования транспортных потоков, при использовании которого случайные факторы 

имитируют при помощи случайных чисел, формируемых ЭВМ 

Пререквизиты: Высшая математика, Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Постреквизиты: Организация производства и менеджмент предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: Трансформироваться также должны используемые бизнесом методы и 

инструменты управления. У каждого метода есть не только назначение, но и условия его применения. В новых 

условиях старые методы могут оказаться неадекватными и стать ненужными или даже опасными для бизнеса. 

Цифровая трансформация также требует модернизации представлений профессионального сообщества об 

управлении, а также поиска новых и модернизации существующих методов и инструментов управления. 

 

Наименование дисциплины: Основы технологии автомобилестроения 

Автор программы: Куанышев М.К 

Цель изучения курса: дисциплины является дать студентам  направление  на  формирование  способность   

анализировать   состояние  составляющих  элементов   автомобильного  транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологии производства транспортной техники. Технологичность 

конструкции изделий. Точность механической обработки  деталей.  Основы  разработки  проектирование 
технологических  процессов обработки деталей. Основы технологии ремонта транспортной техники. Оценка 

технического состояния деталей. Способы восстановления деталей     и   классификация  способов   восстановления  

деталей. Технология  восстановление  типовых  деталей  и  рам  автомобилей.  Основы  технологии  сборки  

автомобилей. Общая сборка  и  испытания  агрегатов  и  автомобилей.                                   

Пререквизиты: Материаловедение и технология конструкционных материалов, Математика, Физика 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации и надежности транспортной техники, Современные 

технологии технического обслуживания транспортных средств 

Ожидаемые результаты обучения: умение и проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

определить    технические  состояние  автомобилей  и их  составных  частей, оценивать  технический  уровень  

ремонта. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  
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Наименование дисциплины:   Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения 

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Измерительные инструменты и основы метрологии в области стандартизации, 

сертификации и метрологии, позволяющие самостоятельно принимать технические решения.  

Краткое содержание дисциплины: Классификация измерений. Характеристики средств измерений. 

Технологические измерения, их результаты и погрешности. Оценивание результата и погрешности прямых и 

косвенных измерений. Стандартизация и сертификация как подтверждение соответствия требованиям 

технических регламентов: понятие, виды, объекты, методы и область применения. Нормативные документы. 

Порядок лицензирование и сертификации продукции автомобилестроения и смежных отраслей. Качество услуг 

технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Подтверждение соответствия услуг на транспорте 

требованиям нормативных и технических документов.. Метрологическое обеспечение технологических 

измерений. 

Пререквизиты: Математика, Начертательная геометрия и инженерная графика, Физика  

Постреквизиты: Основы теории автоматического управления, Организация производства и менеджмент 

предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основы выбора норм точности геометрических параметров при 

конструировании машин, исходя из эксплуатационных требований к ним; основы, методы и принципы 
стандартизации. В) Умения: работать с нормативно-технической документацией, измерять геометрические 

параметры деталей и определять их годность по результатам измерений, С) Выбирать и рассчитывать 

посадки соединений различных видов, обозначать их на чертежах.Д) Методы измерения температуры, 

давления. Е) Метрологическое обеспечение технологических измерений. 

 

8.1 Модуль - Устройство и эксплуатация транспорта 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Общий курс транспорта 

Авторы программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины «Общий курс транспорта» является формирование у 

обучающихся соответствующего мировоззрения и знаний в области перевозок, обеспечивающих комплексное 

представление о транспорте, системности, значении и роли транспорта в современном обществе, видах 

транспорта и их взаимосвязях между собой, а также условиях функционирования. 

Краткое содержание дисциплины: Проведение натурных экспериментов и исследований характеристик 

движения транспортного потока в реальных дорожных условиях связано со значительными трудностями: 

большими затратами труда, времени, средств и сложностью их правильной организации. Часто оказывается 
невозможным в течение короткого периода наблюдений за отдельными характеристиками транспортных потоков 

получение устойчивых зависимостей этих характеристик от интенсивности или скорости движения. Методы 

математического моделирования транспортных потоков позволяют проводить экспериментальное исследование 

с помощью ЭВМ, моделируя разные интересующие ситуации, комбинации характеристик транспортного потока, 

наличие разных средств организации дорожного движения и т. д.  

Пререквизиты: Высшая математика, Физика. 

Постреквизиты: Организация перевозок и управления движением. 

Ожидаемые результаты обучения: Умеет проектировать технологические процессы, эксплуатировать средства 

систем управления транспортными потоками. Знает требования по обеспечению транспортной безопасности для 

различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; методы, инженерно 

технические средства и системы обеспечения безопасности используемые на объектах инфраструктуры 

транспорта, порядок разработки и релизации планов. Владеет базовыми знаниями фундаментальных, 

естественно-научных дисциплин на основе анализа физико-химических процессов, математических моделей,  

практического применения эксплуатационных материалов, используемых в различных отраслях, умеет 

интерпретировать их в производственных условиях и использовании в профессиональной деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  
Наименование дисциплины: Устройство и техническое обслуживание современного автомобиля 

Автор программы: Куанышев М.К 

Цель изучения курса: Приобретение студентами знаний и умений по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств  

Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического 

состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, их характеристика по видам и объемам. Диагностирование, методы и средства 

диагностики технического состояния транспортных средств. Технология технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. Методы и средства технического обслуживания и ремонта. Организация производства 

работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Применяемые эксплуатационные 

материалы, влияние их качества на эффективность работы транспортных средств, а также их экологическую 

безопасность. 
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Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации и надежности транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные определения, положения нормативных документов, 

особенности и порядок проведения работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, В) 

приобрести навыки работы с различными видами транспортных средств и нормативно-технической 

документацией,  С) принимать технико-экономические и управленческие решения с целью повышения 

эффективности производства работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 

8.2 Модуль - Транспортные технологии 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Транспортные средства, устройство и техническая эксплуатация 

Авторы программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: В результате изучения дисциплины студент должен знать:  Оценка 

существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных агрегатов. Методики оценки и анализа 
конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы определения нагрузок на агрегаты 

автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации и надежности транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основными задачами курса являются: умение анализировать 

существующие конструкции автомобилей, В) необходимо при создании нового и надежного при эксплуатации 

действующего оборудования отрасли. С) В результате изучения дисциплины студент должен знать:  основные 

положения теоретической механики, сопротивления материалов, теории механизмов и машин, D) деталей машин 

применительно к профилю групп специальностей, для которых читается данная дисциплина; Е)   уметь правильно 

выбирать расчетную модель и проводить необходимые расчеты и процессы проектирования и оценки 

работоспособности изделия машиностроения , типовых для данной отрасли производства. 

 

6B07101 – ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль - Проектирование, менеджмент и охрана труда на предприятий, 13 кредитов 

БД КВ OPMP 2215 Организация производства и менеджмент предприятия 3 3 

ПД КВ OTTBT 2216 Охрана труда и техника безопасности на транспорте 3 5 

ПД ВК PTP 2317 Проектирование транспортных предприятий 3 5 

5.2 Модуль - Менеджмент и техника безопасности на транспорте,  13 кредитов 

БД КВ PPMP 2215 Производственное планирование и менеджмент предприятий 3 3 

ПД КВ OTTBT 2216 Охрана труда и техника безопасности на транспорте 3 5 

ПД ВК PTP 2317 Проектирование транспортных предприятий 3 5 

6 Модуль  - Устройство, ремонт и эксплуатация транспорта,  15  кредитов 

ПД ВК EUTT 2318 Энергетические установки транспортной техники 3 5 

ПД ВК OTENTT 2319 Основы технической эксплуатации и надежности транспортной 

техники 

3 5 

ПД ВК TRTS 2320 Технология ремонта транспортных средств 3 5 

7.1 Модуль - Проектирование систем транспортных средств и практика,  20  кредитов 

ПД КВ SVT 2321 Специальные виды транспорта 3 3 

ПД КВ PTNSTS 2322 Проектирование трансмиссии и несущих систем транспортных 

средств 

3 5 

БД   Производственная практика 4 10 

БД  Преддипломная практика 8 2 

7.2 Модуль - Дорожно-строительные машины и производственная практика,  20 кредитов 

ПД КВ MZR 2321 Машины для земляных работ 3 3 
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ПД КВ PMODSM 2322 Проектирование механизмов и оборудования дорожно-

строительных машин  

3 5 

БД   Производственная практика 4 10 

БД  Преддипломная практика 8 2 

 

5.1 Модуль - Проектирование, менеджмент и охрана труда на предприятий 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация производства и менеджмент предприятия 
Автор программы: Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Формировании комплекса устойчивых знаний о транспорте как важнейшем звене 

национальной экономики, изучение проявления экономических законов в отрасли, приобретение практических 

навыков и умений в области количественной и качественной оценки экономических процессов и управления 

транспортными перевозками на предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины: Современные задачи организации, планирования и управления 

производством. Автомобильный транспорт в условиях рынка. План ПХД. План по труду  

Пререквизиты: Высшая математика, Транспортная логистика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: Идентифицировать предприятие как экономическую систему с ее 

внутренними и внешними элементами и связями, знать факторы  повышения  эффективности их использования, 

применять современные методы расчета потребности в ресурсах и алгоритм формирования себестоимости  

транспортных услуг, использовать рыночные методы ценообразования, систему налогообложения, 

инновационной деятельности, использовать приемы и методы проведения экономического анализа ПХД 

транспортных предприятий, уметь давать оценку финансового положения транспортного предприятия. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  
Наименование дисциплины: Охрана труда и техника безопасности на транспорте 

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов знаниям системы социально-правовых, организационно-

технических, санитарно - гигиенических и противопожарных мероприятий, обеспечивающих здоровье и 

безопасные условия труда на промышленных объектах. 

Краткое содержание дисциплины: Основные законодательные акты об охране труда. Система управления 

охраной труда. Методы изучения и анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Расследование несчастных случаев Опасные и вредные производственные факторы. 

Электробезопасность. Исследование микроклимата рабочего места. Производственное освещение. Определение 

шума на рабочем месте. Производственная вибрация. Эргономические основы охраны труда. Защита от вредного 

воздействия излучений. Санитарно-технические требования. Безопасность труда при эксплуатации установок и 

сосудов. Обеспечение безопасности производственного оборудования. Техника безопасности. Пожарная 

безопасность. Изучение первичных средств тушения пожаров. 

Пререквизиты:Химии, Физики, Математики, Электротехники. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание конкретных законодательных и нормативных правовых 

документов по охране труда, принципов научной организации труда условий и безопасности труда по 
профессиям, природу опасных и вредных производственных факторов, принципов управления охраной труда. В) 

порядок расследования несчастных случаев; принципы управления охраной труда и организацию по охране труда 

на объектах и предприятиях, принципы обеспечения пожарной безопасности на транспортных объектах  и 

производственных предприятиях; разрабатывать режимы труда и отдыха; пользоваться приборами для 

обнаружения опасных и вредных производственных факторов; разрабатывать организационные, технические, 

санитарно-гигиенические, экономические мероприятия, проводить обучение и инструктаж по технике 

безопасности, оценивать состояние охраны труда, планировать мероприятия по охране труда на объектах. С) 

полученные знания и навыки будут использованы студентами при выполнении дипломного проектирования и в 

дальнейшей трудовой деятельности. D)  основные положения Конституции РК; законов, постановлений, 

инструкций охраны труда; природу опасных и вредных производственных факторов и их влияние на 

безопасность, здоровье и работоспособность людей; принципы конструирования средств защиты от опасных и 

вредных производственных процессов; ставить перед соответствующими геодезическо-маркшейдерскими 

службами конкретные задачи, связанные с созданием строительного объекта, направлять эти работы с указанием 

предъявляемых к ним требований, основанных на строительных допусках. Е) работы  с технической 

документацией, пользования средствами пожаротушения и сигнализации, составлять план эвакуации при 

пожарах, организовывать работу по пожарной профилактике на объектах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Проектирование транспортных предприятий 
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Автор программы: Куанышев М.К., Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Изучение теории и практики технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта (АТ), необходимых для решения задач технического перевооружения и дальнейшего 

развития производственно-технической базы АТП и СТО. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологического проектирования предприятий эксплуатации 

транспорта. Методика расчета производственной программы, объема работ и численности рабочих АТП и СТО. 

Механизация производственных процессов. Технологическая планировка производственных зон и участков. 

Общая планировка автотранспортных предприятий. Технико-экономическая оценка проекта.  

Пререквизиты: Основы технической эксплуатаций транспортной техники, Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Общая методология и принципы проектирования АТП и СТО; В) 

освоение и понимание действующей в отрасли нормативно-технической и проектной документации и законов. 

 

5.2 Модуль - Менеджмент и техника безопасности на транспорте 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Производственное планирование и менеджмент предприятий 

Автор программы:Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Приобретение знаний и практических навыков о роли бухгалтерского учета, стандартах 

бухгалтерского учета, нормативно-правовым документам, основам бухгалтерского учета, организационно-

правовой базе бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Учет товаро-материальных ценностей, денег на расчетном счете, расчетов с 

покупателями, расчетов с подотчетными лицами. Учет займов банка, расчетов с поставщиками. Расчеты по 

оплате труда. Учет затрат на производство. 

Пререквизиты: Основы экономической теории. Высшая математика, Транспортная логистика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: Знания основ бухгалтерского учета, начиная с рассмотрения вопросов роли 

бухгалтерского учета в системе управления предприятием, основных концепций и принципов бухгалтерского 

учета, бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, систематического учета, переходя к вопросам 

текущих и долгосрочных активов, обязательств и капитала хозяйствующего субъекта. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Охрана труда и техника безопасности на транспорте 
Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов знаниям системы социально-правовых, организационно-

технических, санитарно - гигиенических и противопожарных мероприятий, обеспечивающих здоровье и 

безопасные условия труда на промышленных объектах. 

Краткое содержание дисциплины: Основные законодательные акты об охране труда. Система управления 

охраной труда. Методы изучения и анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Расследование несчастных случаев Опасные и вредные производственные факторы. 

Электробезопасность. Исследование микроклимата рабочего места. Производственное освещение. Определение 

шума на рабочем месте. Производственная вибрация. Эргономические основы охраны труда. Защита от вредного 

воздействия излучений. Санитарно-технические требования. Безопасность труда при эксплуатации установок и 

сосудов. Обеспечение безопасности производственного оборудования. Техника безопасности. Пожарная 

безопасность. Изучение первичных средств тушения пожаров. 

Пререквизиты:Химии, Физики, Математики, Электротехники. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание конкретных законодательных и нормативных правовых 

документов по охране труда, принципов научной организации труда условий и безопасности труда по 

профессиям, природу опасных и вредных производственных факторов, принципов управления охраной труда. В) 
порядок расследования несчастных случаев; принципы управления охраной труда и организацию по охране труда 

на объектах и предприятиях, принципы обеспечения пожарной безопасности на транспортных объектах  и 

производственных предприятиях; разрабатывать режимы труда и отдыха; пользоваться приборами для 

обнаружения опасных и вредных производственных факторов; разрабатывать организационные, технические, 

санитарно-гигиенические, экономические мероприятия, проводить обучение и инструктаж по технике 

безопасности, оценивать состояние охраны труда, планировать мероприятия по охране труда на объектах. С) 

полученные знания и навыки будут использованы студентами при выполнении дипломного проектирования и в 

дальнейшей трудовой деятельности. D)  основные положения Конституции РК; законов, постановлений, 

инструкций охраны труда; природу опасных и вредных производственных факторов и их влияние на 

безопасность, здоровье и работоспособность людей; принципы конструирования средств защиты от опасных и 

вредных производственных процессов; ставить перед соответствующими геодезическо-маркшейдерскими 

службами конкретные задачи, связанные с созданием строительного объекта, направлять эти работы с указанием 
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предъявляемых к ним требований, основанных на строительных допусках. Е) работы  с технической 

документацией, пользования средствами пожаротушения и сигнализации, составлять план эвакуации при 

пожарах, организовывать работу по пожарной профилактике на объектах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование транспортных предприятий 

Автор программы: Куанышев М.К., Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Изучение теории и практики технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта (АТ), необходимых для решения задач технического перевооружения и дальнейшего 

развития производственно-технической базы АТП и СТО. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологического проектирования предприятий эксплуатации 

транспорта. Методика расчета производственной программы, объема работ и численности рабочих АТП и СТО. 

Механизация производственных процессов. Технологическая планировка производственных зон и участков. 

Общая планировка автотранспортных предприятий. Технико-экономическая оценка проекта.  

Пререквизиты: Основы технической эксплуатаций транспортной техники, Материаловедение. Технология 

конструкционных материалов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) Общая методология и принципы проектирования АТП и СТО; В) 

освоение и понимание действующей в отрасли нормативно-технической и проектной документации и законов. 

 

 

6Модуль  - Устройство, ремонт и эксплуатация транспорта 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Энергетические установки транспортной техники 

Автор программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: приобретение студентами знаний о назначении энергетических установок, основам 

устройства, принципам действия,  особенностей работы, энергетических установок различной транспортной 

техники, и на основе изучения теории процессов протекающих в них, определить пути повышения основных 

технико-экономических, эффективных и экологических характеристик 

Краткое содержание дисциплины: Классификация энергетических установок; устройство, расчет и принцип 

действия энергоустановок; методы повышения мощности энергоустановок, их характеристики; перспективы 

развития транспортных энергоустановок; выбор энергооборудования в транспортной технике, особенности 

работы. Конструктивные особенности, принцип работы системы подачи воздуха, отработавшие газы, 
топливоснабжение, автоматическое управление режимами работы, смазка запорных деталей, охлаждение узлов, 

отопление и напряжение. 

Пререквизиты: Физика. Высшая математика. Теория механизмов и машин. Основы проектирования и 

эксплуатации технологического оборудования. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать о состоянии и тенденциях развития конструкций автомобильного 

транспорта в стране и за рубежом, В) о конструктивных особенностях, С) О дополнительных узлах 

специализированного подвижного состава, D) об устройствах агрегатов, Е). знать устройство комплексных 

соединений. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы технической эксплуатации  транспортной техники 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области технической эксплуатации транспортной техники, направленных на совершенствование знаний о 

транспортной технике и обеспечение его надежности в различных условиях эксплуатации. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Закономерности изменения технического состояния автмоиблей. 
Система технического обслуживания и ремонта транспортной техники. Технология технического обслуживания 

и ремонта транспортной техники. Формы и методы организации управления инженерно-технической службой. 

Эксплуатация автомобилей  в различных условиях. 

Пререквизиты: Математика. Транспортные средства. Электротехника и основы электроники. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) система организации технического обслуживания, рациональной 

технологии технического обслуживания  и комплексных показателей технического обслуживания и текущего 

ремонта транспортной техники. В) стратегии и методы обеспечения работоспособности транспортной техники. 

С) понятия о нормативах, закономерностях формирования производительности и пропускной способности 

средств обслуживания. Д) основные научно-технические проблемы и перспективы развития транспортной 

техники Е)Внедрение в производство прогрессивные технологии и техники ТО и ремонта для постоновки 

диагноза 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология ремонта транспортных средств 

Автор программы: Куанышев М.К 

Цель изучения курса: дисциплины является дать студентам направление на формирование способность   

анализировать   состояние  составляющих  элементов   автомобильного  транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологии производства транспортной техники. Технологичность 

конструкции изделий. Точность механической обработки деталей.  Основы разработки  проектирование 

технологических  процессов обработки деталей. Основы технологии ремонта транспортной техники. Оценка 

технического состояния деталей. Способы восстановления деталей     и   классификация  способов   восстановления  

деталей. Технология восстановление типовых  деталей  и  рам  автомобилей.  Основы  технологии  сборки  

автомобилей. Общая сборка  и  испытания  агрегатов  и  автомобилей 

Пререквизиты: Основы конструкции транспортной техники, Математика, Физика, Химия 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) умение и проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

В) определить    технические  состояние  автомобилей  и их  составных  частей, С) оценивать  технический  

уровень  ремонта. 
 

 

 

 

7.1 Модуль - Проектирование систем транспортных средств и практика 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Специальные виды транспорта 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: Оценка существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных 

агрегатов. Методики оценки и анализа конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы 

определения нагрузок на агрегаты автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании 

автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением, Грузовые и пассажирские перевозки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать существующие конструкции автомобилей; В) 

грамотно определять нагрузки на узлы, агрегаты и системы автомобилей. D) Методы определения нагрузок на 

агрегаты автомобилей и их расчет Навыки конструирования и создания машин, на приемах и инструментах для 

ведения этих процессов, умениями и средствами их эффективного осуществления. Е) Проектирования и 

конструирования автотранспортных средств. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование трансмиссии и несущих систем транспортных средств 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными элементами, методами и проблемами, связанными 

с обеспечением безопасности транспортной техники, что позволит бакалавру на своем участке работы 

осуществлять конструктивные и организационные мероприятия, способствующие повышению эффективности 

транспортного процесса и снижению негативных последствий эксплуатации транспортной техники – источника 

повышенной опасности. 

Краткое содержание дисциплины: Общие компоновочные параметры транспортной техники. Тяговая, 

тормозная динамичность, их значение для безопасности. Устойчивость, управляемость и плавность хода 

автомобиля. Автомобильные шины. Информативность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля.  
Пререквизиты:Прикладная механика, Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Оценивать состояние транспортных средств с позиции безопасности 

движения, В) проводить обследования улично-дорожной сети и выявлять недостатки в организации движения; 

С) разрабатывать комплексные мероприятия по улучшению условий; D)  обеспечения безопасности движения в 

различных дорожных, Е) обеспечения безопасности транспортных и метеорологических условиях. 

 

7.2 Модуль - Дорожно-строительные машины и производственная практика 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Машины для земляных работ 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 
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Цель изучения курса: Знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: Оценка существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных 

агрегатов. Методики оценки и анализа конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы 

определения нагрузок на агрегаты автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании 

автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением, Грузовые и пассажирские перевозки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать существующие конструкции автомобилей; В) 

грамотно определять нагрузки на узлы, агрегаты и системы автомобилей. D) Методы определения нагрузок на 

агрегаты автомобилей и их расчет Навыки конструирования и создания машин, на приемах и инструментах для 

ведения этих процессов, умениями и средствами их эффективного осуществления. Е) Проектирования и 

конструирования автотранспортных средств. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование механизмов и оборудования дорожно-строительных машин 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 
Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными элементами, методами и проблемами, связанными 

с обеспечением безопасности транспортной техники, что позволит бакалавру на своем участке работы 

осуществлять конструктивные и организационные мероприятия, способствующие повышению эффективности 

транспортного процесса и снижению негативных последствий эксплуатации транспортной техники – источника 

повышенной опасности. 

Краткое содержание дисциплины: Общие компоновочные параметры транспортной техники. Тяговая, 

тормозная динамичность, их значение для безопасности. Устойчивость, управляемость и плавность хода 

автомобиля. Автомобильные шины. Информативность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля.  

Пререквизиты:Прикладная механика, Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Оценивать состояние транспортных средств с позиции безопасности 

движения, В) проводить обследования улично-дорожной сети и выявлять недостатки в организации движения; 

С) разрабатывать комплексные мероприятия по улучшению условий; D)  обеспечения безопасности движения в 

различных дорожных, Е) обеспечения безопасности транспортных и метеорологических условия  

 

6B07101 – ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 
 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль - Социально-гуманитарные науки и спорт,  8 кредитов 

ООД КВ OBP 2108 Основы бизнеса и предпринимательства 3 4 

ООД ОК FK 2109 Физическая культура 3,4 4 

5.2 Модуль - Социальные науки и спорт,   8 кредитов 

ООД КВ OP 2108 Основы права 3 4 

ООД ОК FK 2109 Физическая культура 3,4 4 

6.1 Модуль - Базовые технические дисциплины, 16 кредитов 

БД ВК EOE 2205 Электротехника и основы электроники 3 4 

БД КВ HTSM 2206 Химия и топливо-смазочные материалы 3 4 

БД ВК DMOK 2207 Детали машин и основы конструирования 4 4 

БД КВ  ТPL 2208 Транспортные процессы и логистика 4 4 

6.2 Модуль - Базовые дисциплины,  16 кредитов 

БД ВК EOE 2205 Электротехника и основы электроники 3 4 

БД КВ AVT 2206 Альтернативные виды топлива 3 4 

БД ВК DMOK 2207 Детали машин и основы конструирования 4 4 

БД КВ  TL  2208 Транспортная логистика 4 4 

7.1 Модуль - Современные технологии и стандарты на транспорте,   8 кредитов 

БД КВ СPMTP 22009 
Цифровизация производства и моделирование транспортных 

процессов 
3 4 
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БД КВ MSSL 2210 Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование 4 4 

7.2 Модуль - Современные технологии и стандарты автомобилестроения,   8 кредитов 

БД КВ СTS 2209 Цифровизация транспортной сферы 3 4 

БД КВ VSTI 2210 Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения 4 4 

8.1 Модуль - Устройство и эксплуатация транспорта,  12  кредитов 

БД КВ UTOSA 2211 
Устройство и техническое обслуживание современного 

автомобиля 
3 4 

ПД КВ TODTS 2301 Техническое обслуживание и диагностика транспортных средств 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

8.2 Модуль - Эксплутация транспортной техники,  12  кредитов 

БД КВ TSUTE 2211 Транспортные средства, устройство и техническая эксплуатация 3 4 

ПД КВ SТTOTS 2301 
Современные технологии технического обслуживания 

транспортных средств 
4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

9.1 Модуль -  Прикладная физика и расчет эксплуатационных свойств, 16 кредитов 

БД КВ TM 2212 Техническая механика 3 4 

БД КВ TTН 2213 Теплотехника термодинамика и хладотранспорт 3 4 

БД КВ NIOKR 2214 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 4 4 

ПД ВК DESTT 2302 Динамика и эксплуатационные свойства транспортной техники 4 4 

9.2 Модуль - Расчет силовых агрегатов и эксплуатационных свойств транспортной техники, 16 кредитов 

БД КВ PM 2212 Прикладная механика  3 4 

БД КВ OTT 2213 Основы теплотехники и термодинамики  3 4 

БД КВ ONIR 2214 Основы научно-исследовательской работы 4 4 

ПД ВК DESTT 2302 Динамика и эксплуатационные свойства транспортной техники 4 4 

Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 
 

6.1 Модуль - Базовые технические дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Детали машин и основы конструирования 

Авторы программы: Тлеубергенов А.А., Байбулов А.К. 

Цель изучения курса: "Детали машин и основы конструирования" - обеспечить будущим  бакалаврам  знание 
общих методов исследования и проектирования схем механизмов,  необходимых для создания машин, приборов, 

автоматических устройств и комплексов, отвечающих современным требованиям эффективности, точности, 

надежности и экономичности. 

Краткое содержание дисциплины:  Дисциплина "Детали машин и основы конструирования" является одной из 

основных дисциплин общеинженерного цикла, фундаментальной дисциплиной  в  подготовке бакалавра 

.Бакалавр любой специальности должен обладать знанием общих методов исследования и проектирования  

механизмов машин и приборов. 

Пререквизиты: Математика, Физика, Теоретическая механика 

Постреквизиты: Основы проектирования и эксплуатация технологического оборудования 

Ожидаемые результаты обучения:А) В результате изучения данных дисциплины студенты должны знать 

основные виды механизмов  и  их  кинематические и динамические характеристики;. В) Понимать принципы 

работы отдельных механизмов и их взаимодействие в  машине; С) Уметь находить кинематические и 

динамические параметры заданных механизмов и машин и оптимальные параметры  проектируемых  механизмов 

по заданным кинематическим и динамическим свойствам с использованием современной вычислительной 

техники;D) Быть знакомыми с современной техникой измерения кинематических и динамических параметров 

машин. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортные процессы и логистика 

Автор программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является формирование у студентов четких научных представлений 

и навыков управления материальными потоками,  изучение методов эффективной  доставки грузов и пассажиров 

на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых в рамках данного процесса, 

в целях минимизации общих затрат ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: Транспорт в условиях логистики. Логистика производственных процессов. 

Материальные потоки в логистике. Транспортные потоки и постоянные устройства транспорта. Транспортные 

процессы, изменяющиеся во времени. Технологическая система транспортирования и ее описание. Методы и 

модели оценки развития микрологистической системы  автотранспортного предприятия. Логистика пользователя 
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транспортных услуг. Складирование, тара, упаковка и грузопереработка. Информационное обеспечение 

логистического процесса. Логистические затраты. Основные тенденции развития логистики. 

Пререквизиты: Высшая математика, Информатика  

Постреквизиты: Организация производства и менеджмента предприятия.  

Ожидаемые результаты обучения:А) иметь представление методов системного анализа, теории исследования 

операций, теории массового обслуживания, кибернетики, прогнозирования, моделирования. В) производить 

научные исследования материальных потоков, транспортных процессов с целью определения их параметров, 

выявления путей и действий, направленных преобразование потоков и создание логистических систем, С) 

формировать и изменять соответствующие материальными потокам информационные потоки, циркулирующие 

между логистических операций, материальными потокам информационные потоки, циркулирующие между 

логистической системой и внешней средой и необходимые для управления и контроля логистических  операций, 

Д) иметь навыки определения логистических издержек процессов транспортировки, Е) определять 

эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 

 

6.2 Модуль - Базовые дисциплины 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Транспортная логистика  

Автор программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является ознакомление будущих специалистов с основами и 

спецификой логистического подхода к управлению и организации работы автомобильного транспорта.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность логистики как системы обеспечения 

функционирования машиностроительного производства. Управление и контроль за движением транспорта по 

логистической цепи. Затраты в логистической системе. Сравнительные логистические характеристики 

различных видов транспорта. Взаимодействие видов транспорта в машиностроительном производстве 

Пререквизиты: Высшая математика, Информатика  

Постреквизиты: Организация производства и менеджмента предприятия.  

Ожидаемые результаты обучения:А) Умение оптимизировать транспортные процессы на основе принципов 

логистики; В) анализировать и рассчитывать основные параметры логистических систем; С) формировать 

инновационные транспортные системы сбора и распределения материальной продукции, Д) иметь навыки 

определения логистических издержек процессов транспортировки, Е) определять эффективности логистических 

систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 

 

8.1 Модуль - Устройство и эксплуатация транспорта 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Техническое обслуживание и диагностика транспортных средств 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Приобретение студентами знаний и умений по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств  

Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического 

состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, их характеристика по видам и объемам. Диагностирование, методы и средства 

диагностики технического состояния транспортных средств. Технология технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. Методы и средства технического обслуживания и ремонта. Организация производства 

работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Применяемые эксплуатационные 

материалы, влияние их качества на эффективность работы транспортных средств, а также их экологическую 

безопасность. 

Пререквизиты: Устройство и техническое  обслуживание современного автомобиля 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения:А) Знать основные определения, положения нормативных документов, 
особенности и порядок проведения работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, В) 

приобрести навыки работы с различными видами транспортных средств и нормативно-технической 

документацией,  С) принимать технико-экономические и управленческие решения с целью повышения 

эффективности производства работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 

8.2 Модуль - Эксплутация транспортной техники 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Современные технологии технического обслуживания транспортных средств 

Автор программы: Кантарбаев Н.А. 

Цель изучения курса: Приобретение студентами знаний и умений по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств. 



285 

 

Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического 

состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, их характеристика по видам и объемам. Диагностирование, методы и средства 

диагностики технического состояния транспортных средств. Технология технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. Методы и средства технического обслуживания и ремонта. Организация производства 

работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Применяемые эксплуатационные 

материалы, влияние их качества на эффективность работы транспортных средств, а также их экологическую 

безопасность. 

Пререквизиты: Устройство и техническое  обслуживание современного автомобиля 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения:А) Знать основные определения, положения нормативных документов, 

особенности и порядок проведения работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, В) 

приобрести навыки работы с различными видами транспортных средств и нормативно-технической 

документацией, С) принимать технико-экономические и управленческие решения с целью повышения 

эффективности производства работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 

 
 

 

9.1 Модуль -  Прикладная физика и расчет эксплуатационных свойств 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Авторы программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Первые этапы жизненного цикла начинаются со стадий научно-исследовательской 

работы и опытно-конструкторской работы. В процессе возникают и проходят всестороннюю проверку новые 

идеи, реализуемые в виде открытий и изобретений. Теоретические предпосылки решения научной проблемы 

проверяются в ходе опытно-экспериментальных работ, это переходная стадия от научных исследований к 

производству 

Краткое содержание дисциплины: Важность научного исследования и описание его исторического развития. 

Изучение видов научных исследований. Познакомьтесь с методом математического моделирования. Описание 

основных методов количественного исследования. Виды теоретического исследования: Применение методов 

индукции, дедукции. Основные требования и условия экспериментального исследования. Обработка результатов 

исследования, апробация результатов исследования с использованием математических статистических методов. 
Точность результатов измерений. Методическое обеспечение научной работы. Обеспечение материально-

технической базой. Классификация результатов исследования. Внедрение результатов работы в производство. 

Пререквизиты: Физика, Математика 

Постреквизиты: Энергетические установки транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения: А) В ходе изучения предмета исследования студенты знакомятся с 

процессами естественного объектно-ориентированного развития, их основными закономерностями. Изучение 

фундаментальных законов в области научной инженерии, применение базовых кадров на практике. 

Стандартизация машин, используемых в производстве, сертификационные испытания, применение их физико-

химических процессов в полном соответствии с условиями производства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Динамика и эксплуатационные свойства транспортной техники 

Автор программы:Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными элементами, методами и проблемами, связанными 

с обеспечением безопасности транспортной техники, что позволит бакалавру на своем участке работы 

осуществлять конструктивные и организационные мероприятия, способствующие повышению эффективности 

транспортного процесса и снижению негативных последствий эксплуатации транспортной техники – источника 
повышенной опасности. 

Краткое содержание дисциплины: Общие компоновочные параметры транспортной техники. Тяговая, 

тормозная динамичность, их значение для безопасности. Устойчивость, управляемость и плавность хода 

автомобиля. Автомобильные шины. Информативность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля.  

Пререквизиты: Прикладная механика, Физика 

Постреквизиты: Основы технической экплуатации и надежности транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения:А) Оценивать состояние транспортных средств с позиции безопасности 

движения, В) проводить обследования улично-дорожной сети и выявлять недостатки в организации движения; 

С) разрабатывать комплексные мероприятия по улучшению условий; D)  обеспечения безопасности движения в 

различных дорожных, Е) обеспечения безопасности транспортных и метеорологических условиях. 

 

9.2 Модуль - Расчет силовых агрегатов и эксплуатационных свойств транспортной техники 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы научно-исследовательской работы 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с порядком и последовательностью проведения научно-

исследовательских работ  

Краткое содержание дисциплины: Освоение основных этапов: оценка и выбор актуальных тем исследований; 

постановка цели и обоснование методов исследований; проведение aналитических и экспериментальных 

исследований; обработка анализ и оценка достоверности полученных результатов; развитие интереса к 

инженерно-исследовательской работе. 

Пререквизиты: Физика, Математика 

Постреквизиты: Энергетические установки транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения:A) Основной принцип формирования и постановки задач исследований; B) 

влияние обзора и анализа ранее проведенных исследований на постановку задач исследований; C) разработка 

программы НИР. 

 

 

 
 

 

5B071300 - ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

3 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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10.1 Модуль - Механика жидкости, газа и электроника транспорта,  15 кредитов 

БД ОК DM 3216 Детали машин 5 5 

БД КВ  MZhGGPM 

3217 

Механика жидкости, газа и гидро-пневмопривод машин 5 5 

БД КВ EEASUTT 

3218 

Электронные, электрические оборудования и автоматичиские 

системы управления транспортной  техники 

6 5 

10.2 Модуль -  Конструкция, машины и управления, 15 кредитов 

БД ОК DM 3216 Детали машин 5 5 

БД КВ  GPPTSDМ 

3217 

Гидро-пневмоприводы подъемно-транспортных и строительно-

дорожных машин 

5 5 

БД КВ  OTAU 3218 Основы теории автоматического управления 6 5 

11.1 Модуль -   Транспортные процессы и машины, 15 кредитов 

БД КВ  ТPL 3219 Транспортные процессы и логистика 5 5 

БД КВ  PGP 3220 Пассажирские и грузовые перевозки 6 5 

БД КВ PRM 3221 Погрузочно-разгручные машины 6 5 

11.2 Модуль - Технологические процессы и средства перевозки, 15 кредитов 

БД КВ  TL  3219 Транспортная логистика 5 5 

БД КВ  TPSTS 3220 Транспортные процессы и специальные транспортные средства 6 5 

БД КВ PTSDM 3321 Подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины 6 5 

13.1 Модуль - Сервисное обслуживание транспортных средств, 20 кредитов 

ПД КВ NIOKR 3324 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 5 5 

ПД КВ TODTS 3325 Техническое обслуживание и диагностика транспортных 

средств 

6 5 

ПД КВ DESTT 3326 Динамика и эксплуатационные свойства транспортной техники 6 5 

  Производственная практика 6 5 

13.2 Модуль - Эксплуатация технических средств, 20 кредитов 

ПД КВ NIR 3324 Научно-исследовательские  работы 5 5 

ПД КВ SТTOTS 3325 Современные технологии технического обслуживания 

транспортных средств 

6 5 

ПД КВ ESTT 3326 Эксплуатационные свойства транспортной техники 6 5 

  Производственная практика 6 5 
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10.1 Модуль - Механика жидкости, газа и электроника транспорта 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Механика жидкости, газа и гидро-пневмопривод машин 

Авторы программы: Байбулов А.К. 

Цель изучения курса: Основными задачами курса являются: изучение общих принципов проектирования и 

конструирования с учетом их главных критериев работоспособности, что необходимо при создании нового и 

надежного при эксплуатации действующего оборудования отрасли. 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и инженерная графика, Высшая математика, Химия 

Постреквизиты: Основы проектирования и эксплуатация технологического оборудования, Основы теории 

автоматического управления 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основными задачами курса являются: изучение общих принципов 

проектирования и конструирования с учетом их главных критериев работоспособности, что необходимо при 

создании нового и надежного при эксплуатации действующего оборудования отрасли. В) В результате изучения 

дисциплины студент должен знать: основные положения теоретической механики, С) сопротивления материалов, 

теории механизмов и машин, D) деталей машин применительно к профилю групп специальностей, для которых 
читается данная дисциплина; Е) уметь правильно выбирать расчетную модель и проводить необходимые расчеты 

и процессы проектирования и оценки работоспособности изделия машиностроения , типовых для данной отрасли 

производства. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электронные, электрические оборудования и автоматичиские системы управления 

транспортной  техники 

Авторы программы: Ахметов Б.К. 

Цель изучения курса: Роль электрооборудования для надежной и эффективной  эксплуатации автомобиля; 

назначение и принцип действия отдельных узлов, элементов и систем;  конструктивные особенности и типаж 

современных электрических и  электронных систем. 

Краткое содержание дисциплины: краткие сведения об электрическом токе, магнетизме и электромагнетизме; 

система электроснабжения; система зажигания; система пуска; система освещения и сигнализации; 

информационно-диагностическая система; электронные системы автоматического управления агрегатами 

транспорта; вспомогательное электрооборудование; схемы электрооборудования транспортной техники; 

коммутационная аппаратура. 

Пререквизиты: Детали машин,  Электротехника и основы электроники. 
Постреквизиты: Проектирование трансмиссии и несущих систем транспортных средств  

Ожидаемые результаты обучения: А) Основные научно-технические проблемы и перспективы развития 

электрооборудования транспортной техники в нашей стране и зарубежом. В) Составлять программы и методики 

расчета эффективного использования оборудования для различных условий эксплуатации с применением ПЭВМ. 

С) Использовать современное технологическое и диагностическое оборудование. D) Проводить исследование 

основных характеристик генераторов и аккумуляторных батарей.Е) Проводить исследование основных 

характеристик  стартеров и приборов систем зажигания. 

 

10.2 Модуль -  Конструкция, машины и управления 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Гидро-пневмоприводы подъемно-транспортных и строительно-дорожных машин 

Авторы программы: Байбулов А.К.  

Цель изучения курса: Основными задачами курса являются: изучение общих принципов проектирования и 

конструирования с учетом их главных критериев работоспособности, что необходимо при создании нового и 

надежного при эксплуатации действующего оборудования отрасли. 

Пререквизиты: Начертательная геометрия и инженерная графика, Высшая математика, Химия 
Постреквизиты: Основы проектирования и эксплуатация технологического оборудования, Основы теории 

автоматического управления 

Ожидаемые результаты обучения: А) Основными задачами курса являются: изучение общих принципов 

проектирования и конструирования с учетом их главных критериев работоспособности, что необходимо при 

создании нового и надежного при эксплуатации действующего оборудования отрасли. В) В результате изучения 

дисциплины студент должен знать: основные положения теоретической механики, С) сопротивления материалов, 

теории механизмов и машин, D) деталей машин применительно к профилю групп специальностей, для которых 

читается данная дисциплина; Е) уметь правильно выбирать расчетную модель и проводить необходимые расчеты 

и процессы проектирования и оценки работоспособности изделия машиностроения , типовых для данной отрасли 

производства. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
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Наименование дисциплины:Основы теории автоматического управления  

Автор программы:Ахметов Б.К 

Цель изучения курса: Решать вопросы эффективного развития пропускной и провозной способности 

транспортных сетей системно решать вопросы полного и качественного удовлетворение пассажиров при их 

перевозке; производить расчеты по эффективному использованию технических средств.  

Краткое содержание дисциплины: Автоматизированные системы управления (на транспорте) и ее роль в 

организации транспортного обслуживания; информационное обеспечение АСУ; информационное обеспечение 

транспортного процесса; основы передачи данных; техническое обеспечение АСУ: назначение, состав и 

требования, предъявляемые к нему; понятие о базах и банках данных; отраслевые АСУ транспортными 

предприятиями; АСУЖТ и ее структура; экономическая эффективность АСУ. 

Пререквизиты: Детали машин,  Электротехника и основы электроники. 

Постреквизиты: Проектирование трансмиссии и несущих систем транспортных средств  

Ожидаемые результаты обучения: А) Эффективное использования технической вооруженности транспорта с 

учетом объема работы, В) умения решать вопросы развития его технических средств как в условиях текущей 

эксплуатации, так и на ближнюю и дальнюю перспективу, С) умения эффективно организовать на основе 

современного менеджмента и маркетинга работу транспортных объектов и организации движения транспортных 

единиц; D) обеспечивать оптимальную систему управления грузовыми потоками, на основе логистических 
принципов и исследования транспортных операции решать вопросы перевозочного процесса. 

11.1 Модуль -   Транспортные процессы и машины 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Транспортные процессы и логистика 

Автор программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является формирование у студентов четких научных представлений 

и навыков управления материальными потоками,  изучение методов эффективной  доставки грузов и пассажиров 

на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых в рамках данного процесса, 

в целях минимизации общих затрат ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: Транспорт в условиях логистики. Логистика производственных процессов. 

Материальные потоки в логистике. Транспортные потоки и постоянные устройства транспорта. Транспортные 

процессы, изменяющиеся во времени. Технологическая система транспортирования и ее описание. Методы и 

модели оценки развития микрологистической системы  автотранспортного предприятия. Логистика пользователя 

транспортных услуг. Складирование, тара, упаковка и грузопереработка. Информационное обеспечение 

логистического процесса. Логистические затраты. Основные тенденции развития логистики. 

Пререквизиты: Высшая математика, Информатика, Метрология, стандартизация, сертификация и 
лицензирование 

Постреквизиты: Специальные виды транспорта, Организация производства и менеджмента предприятия.  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление методов системного анализа, теории исследования 

операций, теории массового обслуживания, кибернетики, прогнозирования, моделирования. В) производить 

научные исследования материальных потоков, транспортных процессов с целью определения их параметров, 

выявления путей и действий, направленных преобразование потоков и создание логистических систем, С) 

формировать и изменять соответствующие материальными потокам информационные потоки, циркулирующие 

между логистических операций, материальными потокам информационные потоки, циркулирующие между 

логистической системой и внешней средой и необходимые для управления и контроля логистических  операций, 

Д) иметь навыки определения логистических издержек процессов транспортировки, Е) определять 

эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Пассажирские и грузовые перевозки 

Автор программы: Ордабаева Г.М 

Цель изучения курса: является изложение теоретических, практических и методических положений по 

организации и управлению пассажирским автомобильным транспортом. Задачамии изучения дисциплины 
является подготовка специалиста широкого профиля, способного к самостоятельному и активному освоению и 

утверждению всего передового в производстве, науке, технике и культуре, ориентирующегося в растущем потоке 

научно-технической информации. Особое значение придается знанию организационных и эксплуатационных 

проблем, экономических, социологических вопросов, эффективного использования энергетических, сырьевых, 

материальных и трудовых ресурсов на пассажирском автомобильном транспорте. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Общие понятия, термины, классификация автомобильных 

пассажирских перевозок. Подвижной состав. Характеристика пассажирского автомобильного транспорта. 

Технико-экономические показатели. Технологии пассажирских автомобильных перевозок. Организация 

автобусных перевозок пассажиров. Обслуживание населения другими видами транспорта. Управление 

пассажирскими автомобильными перевозками. Системы оплаты проезда пассажиров и провоза багажа.  

Пререквизиты: Высшая математика, Транспортные средства, Организация перевозок и управление движением,  

Организации дорожного движения 
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Постреквизиты:Дорожное условия и безопасность движения при пассажирских перевозках 

Ожидаемые результаты обучения: А) правилы перевозок пассажиров автомобильным транспортом; В) 

пассажиропотоки, принципы формирования маршрутной сети города, классификация маршрутов, транспортные 

обследования маршрутов,организацию пассажирских перевозок на регулярном маршруте, маршрутное 

расписание; С) проводить транспортное обследование, формировать маршрутную сеть населенного пункта; D) 

методикой разработки регулярных городских автобусных маршрутов Е) умением применять и осуществлять на 

современном уровне принципиально новые научные, производственные и организационные решения по 

коммерческой эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта и координации работы с другими 

видами транспорта, обслуживающими население. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Погрузочно-разгрузочные машины 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является дать знания в области механизации погрузочно-

разгрузочных работ на автомобильном транспорте, а также методики проектирования и расчета погрузочно-

разгрузочных машин. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Общее устройство и расчет грузоподъемных машин. Механизмы 
подъема груза и изменения вылета стрелы. Механизмы поворота. Транспортирующие машины. 

Пререквизиты: Детали машины и механизмы. Специальные автомобили для перевозки пассажиров и грузов. 

Постреквизиты: Машины для земляных работ, Основы проектирования и эксплуатация технологического 

оборудования 

Ожидаемые результаты обучения: А) об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

автомобильного транспорта. В) освоение студентами основ науно-технического прогресса на автомобильном 

транспорте. С) хорошо знать современные погрузочно-разгрузочные машины, оборудование и средства 

автоматизации; знать их технико-эксплуатационные надежности, стандартизации, унификации и патентования; 

знать показатели эргономические, эстетические, охраны труда и природы, а также определение показателей 

экономической эффективности средств комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций. Д) организовать высокоэффективное производство погрузочно-разгрузочных работ 

и складских операций на основе применения современных систем машин, оборудования, приборов, 

вычислительной техники, позволяющих комплексно механизировать и автоматизировать весь перевозочный 

процесс от поступления сырья до отгрузки готовой продукции, включая транспортирование, хранение, погрузки- 

выгрузки и доставку потребителю Е) выбрать технические средства для погрузки и разгрузки различных грузов, 

определить потребное количество средств и механизации, рассчитывать несложные погрузочно-разгрузочные 

машины. 

 

11.2 Модуль - Технологические процессы и средства перевозки 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Транспортная логистика  

Автор программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является ознакомление будущих специалистов с основами и 

спецификой логистического подхода к управлению и организации работы автомобильного транспорта.  

Краткое содержание дисциплины: Понятие и сущность логистики как системы обеспечения 

функционирования машиностроительного производства. Управление и контроль за движением транспорта по 

логистической цепи. Затраты в логистической системе. Сравнительные логистические характеристики 

различных видов транспорта. Взаимодействие видов транспорта в машиностроительном производстве 

Пререквизиты: Высшая математика, Информатика, Метрология, стандартизация, сертификация и 

лицензирование 

Постреквизиты: Специальные виды транспорта, Организация производства и менеджмента предприятия.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение оптимизировать транспортные процессы на основе принципов 

логистики; В) анализировать и рассчитывать основные параметры логистических систем; С) формировать 
инновационные транспортные системы сбора и распределения материальной продукции, Д) иметь навыки 

определения логистических издержек процессов транспортировки, Е) определять эффективности логистических 

систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Транспортные процессы и специальные транспортные средства 

Автор программы: Ордабаева Г.М 

Цель изучения курса: На основе обобщения теоретических разработок в области технологии и организации 

пассажирскими автомобильными перевозками и с учетом опыта работы предприятий дать студентам 

представление об основных правилах и приемах организации автобусных маршрутов, о методике решения 

инженерных задач по выбору типа подвижного состава, об организации работы автобусов и водителя на 

маршруте. Задачамии изучения дисциплины является подготовка специалиста широкого профиля, способного к 
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самостоятельному и активному освоению и утверждению всего передового в производстве, науке, технике и 

культуре, ориентирующегося в растущем потоке научно-технической информации.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Основы организации и управления пассажирским 

автомобильным транспортом. Эксплуатационные показатели работы автобусов. Пассажиропотоки. Методы 

изучения спроса на автобусные перевозки. Нормирование скоростей движения автобусов на маршруте. 

Организация труда водителей и кондукторов. Расписание движения автобусов и методы их составления. 

Организация движения автобусов на городских маршрутах. Организация перевозок пассажиров легковыми 

автомобилями. Эксплуатационные показатели работы таксомоторов. Диспетчерское управление автобусными 

перевозками. Тарифы и оплата проезда на транспорте.  

Пререквизиты: Высшая математика, Транспортные средства, Организация перевозок и управление движением,  

Организации дорожного движения 

Постреквизиты:Дорожное условия и безопасность движения при пассажирских перевозках 

Ожидаемые результаты обучения: А) схем и методик проведения обследования пассажиропотоков; задач, 

решаемых при организации перевозок пассажиров на маршруте и методов их решения; В) разрабатывать 

рациональные графики работы подвижного состава; С) приёмов и методов диспетчерского руководства работы 

подвижного состава на линии; D) направлений повышения эффективности пассажирских перевозок; Е) навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития теории и практики городских перевозок. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Подъемно-транспортные и строительно-дорожные машины 

Авторы программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Изучение конструкции технологического оборудования ТО и Р автотранспортной 

техники, основ конструирования средств механизации технологических процессов.. 

Краткое содержание дисциплины:  Основные классификационные группы технологического оборудования. 

Особенности устройства, конструкции и эксплуатации оборудования для погрузочно-разгрузочные машины. 

Расчет основных параметров оборудования. Расчет деталей и узлов на прочность.  

Пререквизиты: Детали машины и механизмы. Специальные автомобили для перевозки пассажиров и грузов. 

Постреквизиты: Машины для земляных работ, Основы проектирования и эксплуатация технологического 

оборудования 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание классификационных групп технологического оборудования, 

особенностей устройства, конструкции и эксплуатации оборудования для ТО и ремонта транспортной техники. 

В) Умение рассчитывать основных параметров оборудования, деталей и узлы на прочность. С) Особенности 

устройства, конструкции и эксплуатации оборудования для погрузочно-разгрузочные машины.Д) Расчет 

основных параметров оборудования. Е) Расчет деталей и узлов на прочность. 

 

13.1Модуль - Сервисное обслуживание транспортных средств 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Авторы программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Первые этапы жизненного цикла начинаются со стадий научно-исследовательской 

работы и опытно-конструкторской работы. В процессе возникают и проходят всестороннюю проверку новые 

идеи, реализуемые в виде открытий и изобретений. Теоретические предпосылки решения научной проблемы 

проверяются в ходе опытно-экспериментальных работ, это переходная стадия от научных исследований к 

производству 

Краткое содержание дисциплины: Важность научного исследования и описание его исторического развития. 

Изучение видов научных исследований. Познакомьтесь с методом математического моделирования. Описание 

основных методов количественного исследования. Виды теоретического исследования: Применение методов 

индукции, дедукции. Основные требования и условия экспериментального исследования. Обработка результатов 

исследования, апробация результатов исследования с использованием математических статистических методов. 

Точность результатов измерений. Методическое обеспечение научной работы. Обеспечение материально-
технической базой. Классификация результатов исследования. Внедрение результатов работы в производство. 

Пререквизиты: Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Эксплуатационные свойства транспортной техники  

Ожидаемые результаты обучения: А.В ходе изучения предмета исследования студенты знакомятся с 

процессами естественного объектно-ориентированного развития, их основными закономерностями. Изучение 

фундаментальных законов в области научной инженерии, применение базовых кадров на практике. 

Стандартизация машин, используемых в производстве, сертификационные испытания, применение их физико-

химических процессов в полном соответствии с условиями производства. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Техническое обслуживание и диагностика транспортных средств 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 
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Цель изучения курса: Приобретение студентами знаний и умений по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств  

Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического 

состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, их характеристика по видам и объемам. Диагностирование, методы и средства 

диагностики технического состояния транспортных средств. Технология технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. Методы и средства технического обслуживания и ремонта. Организация производства 

работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Применяемые эксплуатационные 

материалы, влияние их качества на эффективность работы транспортных средств, а также их экологическую 

безопасность. 

Пререквизиты: Динамика транспортной техники, Надежность транспортной техники, Основы технической 

эксплуатации транспортной техники 

Постреквизиты: Основы проектирования и эксплуатация технологического оборудования, Технология ремонта 

транспортных средств 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные определения, положения нормативных документов, 

особенности и порядок проведения работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, В) 

приобрести навыки работы с различными видами транспортных средств и нормативно-технической 
документацией,  С) принимать технико-экономические и управленческие решения с целью повышения 

эффективности производства работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Динамика и эксплуатационные свойства транспортной техники 

Автор программы:Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными элементами, методами и проблемами, связанными 

с обеспечением безопасности транспортной техники, что позволит бакалавру на своем участке работы 

осуществлять конструктивные и организационные мероприятия, способствующие повышению эффективности 

транспортного процесса и снижению негативных последствий эксплуатации транспортной техники – источника 

повышенной опасности. 

Краткое содержание дисциплины: Общие компоновочные параметры транспортной техники. Тяговая, 

тормозная динамичность, их значение для безопасности. Устойчивость, управляемость и плавность хода 

автомобиля. Автомобильные шины. Информативность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля.  

Пререквизиты: Прикладная механика, Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование  

Постреквизиты: Технология ремонта транспортных средств 

Ожидаемые результаты обучения: А) Оценивать состояние транспортных средств с позиции безопасности 
движения, В) проводить обследования улично-дорожной сети и выявлять недостатки в организации движения; 

С) разрабатывать комплексные мероприятия по улучшению условий; D)  обеспечения безопасности движения в 

различных дорожных, Е) обеспечения безопасности транспортных и метеорологических условиях. 

 

13.2Модуль - Эксплуатация технических средств 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Научно-исследовательские работы 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с порядком и последовательностью проведения научно-

исследовательских работ  

Краткое содержание дисциплины:освоение основных этапов: оценка и выбор актуальных тем исследований; 

постановка цели и обоснование методов исследований; проведение aналитических и экспериментальных 

исследований; обработка анализ и оценка достоверности полученных результатов; развитие интереса к 

инженерно-исследовательской работе. 

Пререквизиты: Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Эксплуатационные свойства транспортной техники  

Ожидаемые результаты обучения:A)Основной принцип формирования и постановки задач исследований; B) 
влияние обзора и анализа ранее проведенных исследований на постановку задач исследований; C) разработка 

программы НИР. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Современные технологии технического обслуживания транспортных средств 

Автор программы: Кантарбаев Н.А. 

Цель изучения курса: Приобретение студентами знаний и умений по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств. 

Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического 

состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, их характеристика по видам и объемам. Диагностирование, методы и средства 

диагностики технического состояния транспортных средств. Технология технического обслуживания и ремонта 
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транспортных средств. Методы и средства технического обслуживания и ремонта. Организация производства 

работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Применяемые эксплуатационные 

материалы, влияние их качества на эффективность работы транспортных средств, а также их экологическую 

безопасность. 

Пререквизиты: Динамика транспортной техники, Надежность транспортной техники, Основы технической 

эксплуатации транспортной техники 

Постреквизиты: Основы проектирования и эксплуатация технологического оборудования, Технология ремонта 

транспортных средств 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные определения, положения нормативных документов, 

особенности и порядок проведения работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, В) 

приобрести навыки работы с различными видами транспортных средств и нормативно-технической 

документацией, С) принимать технико-экономические и управленческие решения с целью повышения 

эффективности производства работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Эксплуатационные свойства транспортной техники 

Автор программы:Мурзагалиев А.Ж. 
Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными эксплуатационными свойствами автомобиля, их 

измерителями и показателями, о потерях мощности в двигателях внутреннего сгорания и в трансмиссии. 

Краткое содержание дисциплины: Конструктивная сложность автомобиля и многообразие требований, 

предъявляемых к нему, не позволяют оценить его свойства одним универсальным критерием. Поэтому 

соответствие конструкции автомобиля условиям работы и эффективность его использования в конкретной 

обстановке оценивают по всему комплексу эксплуатационных свойств, что позволяет изучить преимущества и 

недостатки принятых конструктивных решений. Эксплуатационные свойства автомобиля характеризуют 

возможность его эффективного использования, и позволяют оценить, в какой мере конструкция автомобиля 

соответствует конкретным условиям эксплуатации. Основными эксплуатационными свойствами автомобиля 

являются: динамичность, топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, плавность 

хода. 

Пререквизиты: Прикладная механика, Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование  

Постреквизиты: Технология ремонта транспортных средств 

Ожидаемые результаты обучения: А) Оценивать состояние транспортных средств с позиции безопасности 

движения, В) проводить обследования улично-дорожной сети и выявлять недостатки в организации движения; 

С) разрабатывать комплексные мероприятия по улучшению условий; D)  обеспечения безопасности движения в 

различных дорожных, Е) обеспечения безопасности транспортных и метеорологических условиях. 
 

5B071300 - ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 
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9. Модуль -  Энергетические установки, динамика и основы технической эксплуатации транспортной 

техники, 12 кредитов 

ПД КВ DESTT 3323 
Динамика и эксплуатационные свойства транспортной 

техники 
5 4 

ПД ОК EUNN 3224 Энергетические установки транспортной техники 5 5 

ПД ОК OTETT 3325 Основы технической эксплуатации транспортной техники 5 3 

10.1 Модуль -  Cпецтранспорт и диагностика транспорта, 6 кредитов 

ПД КВ ТОDTS 3326 
Техническое обслуживание и диагностика транспортных 

средств 
5 3 

ПД КВ SVT 3327 Специальные виды транспорта 5 3 

10.2 Модуль -  Спецмашины и техобслуживание транспорта, 6 кредитов 

ПД КВ 
SТТOТS 

3326 

Современные технологии технического обслуживания 

транспортных средств  
5 3 

ПД КВ MZR 3327 Машины для земляных работ 5 3 

11Модуль  -  Технология ремонта и практика, 14 кредитов 
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ПД ВК TRТS 3328 Технология ремонта транспортных средств  5 4 

ПД ВК PTP 3329 Проектирование транспортных предприятий 5 4 

 БД  Производственная практика 6 6 

 

9. Модуль -  Энергетические установки, динамика и основы технической эксплуатации транспортной 

техники 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Динамика и эксплуатационные свойства транспортной техники 

Автор программы: Каукаров А.К. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов системы научных и профессиональных знаний и навыков в 

области технической эксплуатации транспортной техники, направленных на совершенствование знаний о 

транспортной технике и обеспечение его надежности в различных условиях эксплуатации. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Закономерности изменения технического состояния автмоиблей. 

Система технического обслуживания и ремонта транспортной техники. Технология технического обслуживания 

и ремонта транспортной техники. Формы и методы организации управления инженерно-технической службой. 

Эксплуатация автомобилей  в различных условиях. 

Пререквизиты: Математика. Детали машины. Материаловедение и технология конструкционных материалов 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) система организации технического обслуживания, рациональной 

технологии технического обслуживания  и комплексных показателей технического обслуживания и текущего 
ремонта транспортной техники. В) стратегии и методы обеспечения работоспособности транспортной техники. 

С) понятия о нормативах, закономерностях формирования производительности и пропускной способности 

средств обслуживания. Д) основные научно-технические проблемы и перспективы развития транспортной 

техники Е) Внедрение в производство прогрессивные технологии и техники ТО и ремонта для постоновки 

диагноза. 

10.1 Модуль -  Cпецтранспорт и диагностика транспорта 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Техническое обслуживание и диагностика транспортных средств 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Приобретение студентами знаний и умений по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств  

Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического 

состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, их характеристика по видам и объемам. Диагностирование, методы и средства 

диагностики технического состояния транспортных средств. Технология технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. Методы и средства технического обслуживания и ремонта. Организация производства 
работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Применяемые эксплуатационные 

материалы, влияние их качества на эффективность работы транспортных средств, а также их экологическую 

безопасность. 

Пререквизиты: Динамика транспортной техники, Основы надежность транспортной техники 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные определения, положения нормативных документов, 

особенности и порядок проведения работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, В) 

приобрести навыки работы с различными видами транспортных средств и нормативно-технической 

документацией,  С) принимать технико-экономические и управленческие решения с целью повышения 

эффективности производства работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Специальные виды транспорта 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: Оценка существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных 
агрегатов. Методики оценки и анализа конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы 

определения нагрузок на агрегаты автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании 

автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Транспортные процессы и логистика, Динамика транспортной техники 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать существующие конструкции автомобилей; В) 

грамотно определять нагрузки на узлы, агрегаты и системы автомобилей. D) Методы определения нагрузок на 

агрегаты автомобилей и их расчет Навыки конструирования и создания машин, на приемах и инструментах для 
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ведения этих процессов, умениями и средствами их эффективного осуществления. Е) Проектирования и 

конструирования автотранспортных средств. 

 

10.2 Модуль -  Спецмашины и техобслуживание транспорта 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Современные технологии технического обслуживание транспортных средств 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Приобретение студентами знаний и умений по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных средств  

Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического 

состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств, их характеристика по видам и объемам. Диагностирование, методы и средства 

диагностики технического состояния транспортных средств. Технология технического обслуживания и ремонта 

транспортных средств. Методы и средства технического обслуживания и ремонта. Организация производства 

работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Применяемые эксплуатационные 

материалы, влияние их качества на эффективность работы транспортных средств, а также их экологическую 
безопасность. 

Пререквизиты: Динамика транспортной техники, Основы надежность транспортной техники 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные определения, положения нормативных документов, 

особенности и порядок проведения работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, В) 

приобрести навыки работы с различными видами транспортных средств и нормативно-технической 

документацией,  С) принимать технико-экономические и управленческие решения с целью повышения 

эффективности производства работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Машины для земляных работ 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: Оценка существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных 

агрегатов. Методики оценки и анализа конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы 

определения нагрузок на агрегаты автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании 
автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Детали машин, Транспортные процессы и логистика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать существующие конструкции автомобилей; В) 

грамотно определять нагрузки на узлы, агрегаты и системы автомобилей. D) Методы определения нагрузок на 

агрегаты автомобилей и их расчет Навыки конструирования и создания машин, на приемах и инструментах для 

ведения этих процессов, умениями и средствами их эффективного осуществления. Е) Проектирования и 

конструирования автотранспортных средств. 

 

11Модуль  -  Технология ремонта и практика 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология ремонта транспортных средств 

Автор программы: Куанышев М.К 

Цель изучения курса: дисциплины является дать студентам направление на формирование способность   

анализировать   состояние  составляющих  элементов   автомобильного  транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологии производства транспортной техники. Технологичность 
конструкции изделий. Точность механической обработки деталей.  Основы разработки  проектирование 

технологических  процессов обработки деталей. Основы технологии ремонта транспортной техники. Оценка 

технического состояния деталей. Способы восстановления деталей     и   классификация  способов   восстановления  

деталей. Технология восстановление типовых  деталей  и  рам  автомобилей.  Основы  технологии  сборки  

автомобилей. Общая сборка  и  испытания  агрегатов  и  автомобилей 

Пререквизиты: Детали машин, Транспортные процессы и логистика, Высшая математика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) умение и проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

В) определить технические  состояние  автомобилей  и их  составных  частей, С) оценивать  технический  уровень  

ремонта. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
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Наименование дисциплины:Проектирование транспортных предприятий 

Автор программы: Куанышев М.К., Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Изучение теории и практики технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта (АТ), необходимых для решения задач технического перевооружения и дальнейшего 

развития производственно-технической базы АТП и СТО. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологического проектирования предприятий эксплуатации 

транспорта. Методика расчета производственной программы, объема работ и численности рабочих АТП и СТО. 

Механизация производственных процессов. Технологическая планировка производственных зон и участков. 

Общая планировка автотранспортных предприятий. Технико-экономическая оценка проекта.  

Пререквизиты: Материаловедение и технология конструкционных материалов, Транспортная логистика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Общая методология и принципы проектирования АТП и СТО; В) 

освоение и понимание действующей в отрасли нормативно-технической и проектной документации и законов. 

 

 

 

 
 

5B071300 - ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

4 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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12.1 Модуль - Расчет силовых передач и управление транспортным предприятием, 18 кредитов 

ПД КВ PTNSTS 4342 
Проектирование трансмиссии и несущих систем транспортных 

средств 
7 5 

ПД КВ SVT 4343 Специальные виды транспорта 7 5 

ПД КВ OPMP 4244 Организация производства и менеджмент предприятия 7 5 

БД КВ TP 4245 Транспортное право 7 3 

12.2 Модуль -  Транспортное законодательство и дорожно-строительные машины, 18 кредитов 

ПД КВ PMODSM 4342 
Проектирование механизмов и оборудования дорожно-

строительных машин  
7 5 

ПД КВ MZR 4343 Машины для земляных работ 7 5 

ПД КВ PPMP 4244 Производственное планирование и менеджмент предприятий 7 5 

БД КВ OTZ 4245 Основы транспортного законодательства 7 3 

13.1  Модуль -  Эксплуатация технологического оборудования и производственная безопасность,  20 

кредитов 

ПД КВ OPETO 4346 
Основы проектирования и эксплуатация технологического 

оборудования 
6 5 

ПД КВ OTTBT  4347 Охрана труда и техника безопасности на транспорте 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

13.2 Модуль - Расчет строительно-дорожной техники и охрана труда,  20 кредитов 

ПД КВ OPPTSDM 4346 
Основы проектирования подъемно-транспортных и 

строительно-дорожных машин 
6 5 

ПД КВ OTPB 4347 Охрана труда и производственная безопасность 7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

14 Модуль – Технология ремонта и проектирования транспортных средств, 15 кредитов 

ПД ВК PTP 4349 Проектирование транспортных предприятий 7 5 

ПД ВК TRTS 4350 Технология ремонта транспортных средств 7 5 

БД  Преддипломная практика  8 5 

 

12.1 Модуль - Расчет силовых передач и управление транспортным предприятием 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование трансмиссии и несущих систем транспортных средств 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 
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Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными элементами, методами и проблемами, связанными 

с обеспечением безопасности транспортной техники, что позволит бакалавру на своем участке работы 

осуществлять конструктивные и организационные мероприятия, способствующие повышению эффективности 

транспортного процесса и снижению негативных последствий эксплуатации транспортной техники – источника 

повышенной опасности. 

Краткое содержание дисциплины: Общие компоновочные параметры транспортной техники. Тяговая, 

тормозная динамичность, их значение для безопасности. Устойчивость, управляемость и плавность хода 

автомобиля. Автомобильные шины. Информативность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля.  

Пререквизиты:Прикладная механика, Метрология, стандартизация и сертификация, Надежность транспортной 

техники 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Оценивать состояние транспортных средств с позиции безопасности 

движения, В) проводить обследования улично-дорожной сети и выявлять недостатки в организации движения; 

С) разрабатывать комплексные мероприятия по улучшению условий; D)  обеспечения безопасности движения в 

различных дорожных, Е) обеспечения безопасности транспортных и метеорологических условиях. 

 

 
  
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Специальные виды транспорта 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: Оценка существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных 

агрегатов. Методики оценки и анализа конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы 

определения нагрузок на агрегаты автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании 

автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением, Грузовые и пассажирские перевозки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать существующие конструкции автомобилей; В) 

грамотно определять нагрузки на узлы, агрегаты и системы автомобилей. D) Методы определения нагрузок на 

агрегаты автомобилей и их расчет Навыки конструирования и создания машин, на приемах и инструментах для 

ведения этих процессов, умениями и средствами их эффективного осуществления. Е) Проектирования и 

конструирования автотранспортных средств. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Организация производства и менеджмент предприятий 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Формировании комплекса устойчивых знаний о транспорте как важнейшем звене 

национальной экономики, изучение проявления экономических законов в отрасли, приобретение практических 

навыков и умений в области количественной и качественной оценки экономических процессов и управления 

транспортными перевозками на предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины: Современные задачи организации, планирования и управления 

производством. Автомобильный транспорт в условиях рынка. План ПХД. План по труду  

Пререквизиты: Высшая математика, Основы экономической теории, Транспортная логистика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: Идентифицировать предприятие как экономическую систему с ее 

внутренними и внешними элементами и связями, знать факторы  повышения  эффективности их использования, 

применять современные методы расчета потребности в ресурсах и алгоритм формирования себестоимости  

транспортных услуг, использовать рыночные методы ценообразования, систему налогообложения, 

инновационной деятельности, использовать приемы и методы проведения экономического анализа ПХД 
транспортных предприятий, уметь давать оценку финансового положения транспортного предприятия. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Транспортное право 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Является раскрытие общих правовых положении по контролю и надзору в области 

транспорта, основных положении по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных 

лиц, а также участников движения по обеспечению безопасности на железнодорожном, автомобильном и водном 

транспорте. Изучение Законов и нормативно-правовых актов Республики Казахстан, договоров международного 

сотрудничества касающиеся транспортную систему государства в целом. 

Краткое содержание дисциплины: Обеспечение правовых норм при осуществлении международных, 

внутриреспубликанских перевозок пассажиров и грузов. Соблюдение Законов и иных нормативных правовых 
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актов Республики Казахстан в сфере передвижения транспортных средств. Использование транзитного 

потенциала, учёт интенсивности передвижения на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте. 

Основные права, функции и направления деятельности уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере 

транспорта. 

Пререквизиты: Основы права, Правила и безопасность дорожного движения 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание основных Положении, Законов и нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан, а также договоров международного сотрудничества в области транспорта. В) Умение 

применять правовые навыки и самостоятельно определять задачи с различными ситуациями на 

железнодорожном, автомобильном и водном транспорте. С) Знать Правила и порядок допуска транспортных 

средств к эксплуатации, обеспечение безопасности на транспорте. D) Владение основными правами и функциями 

уполномоченных лиц, работников транспортной системы, правоохранительных органов для формирования у них 

знании для принятия правовых решении в практической деятельности. Е) Анализ правоприменительной 

деятельности в области транспорта и применение правовых норм по их решению. 

 

 

 
 

12.2 Модуль -  Транспортное законодательство и дорожно-строительные машины 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование механизмов и оборудования дорожно-строительных машин 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с основными элементами, методами и проблемами, связанными 

с обеспечением безопасности транспортной техники, что позволит бакалавру на своем участке работы 

осуществлять конструктивные и организационные мероприятия, способствующие повышению эффективности 

транспортного процесса и снижению негативных последствий эксплуатации транспортной техники – источника 

повышенной опасности. 

Краткое содержание дисциплины: Общие компоновочные параметры транспортной техники. Тяговая, 

тормозная динамичность, их значение для безопасности. Устойчивость, управляемость и плавность хода 

автомобиля. Автомобильные шины. Информативность автомобиля. Пассивная безопасность автомобиля.  

Пререквизиты:Прикладная механика, Метрология, стандартизация и сертификация, Надежность транспортной 

техники 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А) Оценивать состояние транспортных средств с позиции безопасности 

движения, В) проводить обследования улично-дорожной сети и выявлять недостатки в организации движения; 

С) разрабатывать комплексные мероприятия по улучшению условий; D)  обеспечения безопасности движения в 

различных дорожных, Е) обеспечения безопасности транспортных и метеорологических условиях. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Машины для земляных работ 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: Оценка существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных 

агрегатов. Методики оценки и анализа конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы 

определения нагрузок на агрегаты автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании 

автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением, Грузовые и пассажирские перевозки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать существующие конструкции автомобилей; В) 
грамотно определять нагрузки на узлы, агрегаты и системы автомобилей. D) Методы определения нагрузок на 

агрегаты автомобилей и их расчет Навыки конструирования и создания машин, на приемах и инструментах для 

ведения этих процессов, умениями и средствами их эффективного осуществления. Е) Проектирования и 

конструирования автотранспортных средств. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Производственное планирование и менеджмент предприятий 

Автор программы:Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Приобретение знаний и практических навыков о роли бухгалтерского учета, стандартах 

бухгалтерского учета, нормативно-правовым документам, основам бухгалтерского учета, организационно-

правовой базе бухгалтерского учета. 

Краткое содержание дисциплины: Учет товаро-материальных ценностей, денег на расчетном счете, расчетов с 
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покупателями, расчетов с подотчетными лицами. Учет займов банка, расчетов с поставщиками. Расчеты по 

оплате труда. Учет затрат на производство. 

Пререквизиты: Высшая математика, Основы экономической теории, Транспортная логистика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: Знания основ бухгалтерского учета, начиная с рассмотрения вопросов роли 

бухгалтерского учета в системе управления предприятием, основных концепций и принципов бухгалтерского 

учета, бухгалтерского баланса, системы счетов и двойной записи, систематического учета, переходя к вопросам 

текущих и долгосрочных активов, обязательств и капитала хозяйствующего субъекта. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы транспортного законодательства 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Является раскрытие общих правовых положении по контролю и надзору в области 

транспорта: объекты транспортной инфраструктуры - технологический комплекс, включающий в себя 

железнодорожные, трамвайные, легкорельсовые, монорельсовые и внутренние водные пути, автомобильные 

дороги, тоннели, эстакады, мосты, вокзалы и станции, пункты обслуживания пассажиров, линии метрополитена, 

порты, портовые средства, судоходные гидротехнические сооружения, аэродромы, аэропорты, транспортно-
логистические центры, объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных средств, 

магистральный трубопровод, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса 

здания, сооружения, устройства и оборудования, транспортное предприятие, транспортная логистика 

Краткое содержание дисциплины: транспортное право и транспортное законодательство - понятия, тесно 

связанные друг с другом, но не тождественные: если первое представляет собой совокупность норм права, то 

второе - это совокупность нормативных актов.Нельзя смешивать систему права с системой законодательства, 

хотя следует стремиться к тому, чтобы система законодательства отражала систему права. Систему нормативных 

актов, содержащих нормы, регулирующие транспортные отношения, называют транспортным 

законодательством. Транспортному законодательству присущи определенные особенности, которые 

складывались как под воздействием объективных условий, так и в результате субъективных представлений 

законодателя о целесообразности принятия тех или иных решений в области правового регулирования 

деятельности транспорта.. 

Пререквизиты: Основы права, Правила и безопасность дорожного движения 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание основных Положении, Законов и нормативно-правовых актов 

Республики Казахстан, а также договоров международного сотрудничества в области транспорта. В) Умение 

применять правовые навыки и самостоятельно определять задачи с различными ситуациями на 
железнодорожном, автомобильном и водном транспорте. С) Знать Правила и порядок допуска транспортных 

средств к эксплуатации, обеспечение безопасности на транспорте. D) Владение основными правами и функциями 

уполномоченных лиц, работников транспортной системы, правоохранительных органов для формирования у них 

знании для принятия правовых решении в практической деятельности. Е) Анализ правоприменительной 

деятельности в области транспорта и применение правовых норм по их решению. 

 

13.1  Модуль -  Эксплуатация технологического оборудования и производственная безопасность 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана труда и техника безопасности на транспорте 

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов знаниям системы социально-правовых, организационно-

технических, санитарно - гигиенических и противопожарных мероприятий, обеспечивающих здоровье и 

безопасные условия труда на промышленных объектах. 

Краткое содержание дисциплины: Основные законодательные акты об охране труда. Система управления 

охраной труда. Методы изучения и анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Расследование несчастных случаев Опасные и вредные производственные факторы. 
Электробезопасность. Исследование микроклимата рабочего места. Производственное освещение. Определение 

шума на рабочем месте. Производственная вибрация. Эргономические основы охраны труда. Защита от вредного 

воздействия излучений. Санитарно-технические требования. Безопасность труда при эксплуатации установок и 

сосудов. Обеспечение безопасности производственного оборудования. Техника безопасности. Пожарная 

безопасность. Изучение первичных средств тушения пожаров. 

Пререквизиты: Основы права, Правила и безопасность дорожного движения 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание конкретных законодательных и нормативных правовых 

документов по охране труда, принципов научной организации труда условий и безопасности труда по 

профессиям, природу опасных и вредных производственных факторов, принципов управления охраной труда. В) 

порядок расследования несчастных случаев; принципы управления охраной труда и организацию по охране труда 

на объектах и предприятиях, принципы обеспечения пожарной безопасности на транспортных объектах  и 
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производственных предприятиях; разрабатывать режимы труда и отдыха; пользоваться приборами для 

обнаружения опасных и вредных производственных факторов; разрабатывать организационные, технические, 

санитарно-гигиенические, экономические мероприятия, проводить обучение и инструктаж по технике 

безопасности, оценивать состояние охраны труда, планировать мероприятия по охране труда на объектах. С) 

полученные знания и навыки будут использованы студентами при выполнении дипломного проектирования и в 

дальнейшей трудовой деятельности. D)  основные положения Конституции РК; законов, постановлений, 

инструкций охраны труда; природу опасных и вредных производственных факторов и их влияние на 

безопасность, здоровье и работоспособность людей; принципы конструирования средств защиты от опасных и 

вредных производственных процессов; ставить перед соответствующими геодезическо-маркшейдерскими 

службами конкретные задачи, связанные с созданием строительного объекта, направлять эти работы с указанием 

предъявляемых к ним требований, основанных на строительных допусках. Е) работы  с технической 

документацией, пользования средствами пожаротушения и сигнализации, составлять план эвакуации при 

пожарах, организовывать работу по пожарной профилактике на объектах. 

 

13.2 Модуль - Расчет строительно-дорожной техники и охрана труда 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Охрана труда и производственная безопасности 

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов знаниям системы социально-правовых, организационно-

технических, санитарно - гигиенических и противопожарных мероприятий, обеспечивающих здоровье и 

безопасные условия труда на промышленных объектах. 

Краткое содержание дисциплины: Основные законодательные акты об охране труда. Система управления 

охраной труда. Методы изучения и анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Расследование несчастных случаев Опасные и вредные производственные факторы. 

Электробезопасность. Исследование микроклимата рабочего места. Производственное освещение. Определение 

шума на рабочем месте. Производственная вибрация. Эргономические основы охраны труда. Защита от вредного 

воздействия излучений. Санитарно-технические требования. Безопасность труда при эксплуатации установок и 

сосудов. Обеспечение безопасности производственного оборудования. Техника безопасности. Пожарная 

безопасность. Изучение первичных средств тушения пожаров. 

Пререквизиты: Основы права, Правила и безопасность дорожного движения 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание конкретных законодательных и нормативных правовых 

документов по охране труда, принципов научной организации труда условий и безопасности труда по 
профессиям, природу опасных и вредных производственных факторов, принципов управления охраной труда. В) 

порядок расследования несчастных случаев; принципы управления охраной труда и организацию по охране труда 

на объектах и предприятиях, принципы обеспечения пожарной безопасности на транспортных объектах  и 

производственных предприятиях; разрабатывать режимы труда и отдыха; пользоваться приборами для 

обнаружения опасных и вредных производственных факторов; разрабатывать организационные, технические, 

санитарно-гигиенические, экономические мероприятия, проводить обучение и инструктаж по технике 

безопасности, оценивать состояние охраны труда, планировать мероприятия по охране труда на объектах. С) 

полученные знания и навыки будут использованы студентами при выполнении дипломного проектирования и в 

дальнейшей трудовой деятельности. D)  основные положения Конституции РК; законов, постановлений, 

инструкций охраны труда; природу опасных и вредных производственных факторов и их влияние на 

безопасность, здоровье и работоспособность людей; принципы конструирования средств защиты от опасных и 

вредных производственных процессов; ставить перед соответствующими геодезическо-маркшейдерскими 

службами конкретные задачи, связанные с созданием строительного объекта, направлять эти работы с указанием 

предъявляемых к ним требований, основанных на строительных допусках. Е) работы  с технической 

документацией, пользования средствами пожаротушения и сигнализации, составлять план эвакуации при 

пожарах, организовывать работу по пожарной профилактике на объектах. 

 

14 Модуль – Технология ремонта и проектирования транспортных средств 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование транспортных предприятий 

Автор программы: Куанышев М.К., Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Изучение теории и практики технологического проектирования предприятий 

автомобильного транспорта (АТ), необходимых для решения задач технического перевооружения и дальнейшего 

развития производственно-технической базы АТП и СТО. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологического проектирования предприятий эксплуатации 

транспорта. Методика расчета производственной программы, объема работ и численности рабочих АТП и СТО. 

Механизация производственных процессов. Технологическая планировка производственных зон и участков. 

Общая планировка автотранспортных предприятий. Технико-экономическая оценка проекта.  
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Пререквизиты: Основы технической эксплуатаций транспортной техники, Материаловедение, технология 

конструкционных материалов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Общая методология и принципы проектирования АТП и СТО; В) 

освоение и понимание действующей в отрасли нормативно-технической и проектной документации и законов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология ремонта транспортных средств 

Автор программы: Куанышев М.К 

Цель изучения курса: дисциплины является дать студентам направление на формирование способность   

анализировать   состояние  составляющих  элементов   автомобильного  транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: Основы технологии производства транспортной техники. Технологичность 

конструкции изделий. Точность механической обработки деталей.  Основы разработки  проектирование 

технологических  процессов обработки деталей. Основы технологии ремонта транспортной техники. Оценка 

технического состояния деталей. Способы восстановления деталей     и   классификация  способов   восстановления  

деталей. Технология восстановление типовых  деталей  и  рам  автомобилей.  Основы  технологии  сборки  

автомобилей. Общая сборка  и  испытания  агрегатов  и  автомобилей.                                   
Пререквизиты: Основы конструкции транспортной техники, Математика, Физика 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) умение и проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

В) определить    технические  состояние  автомобилей  и их  составных  частей, С) оценивать  технический  

уровень  ремонта. 

6В07106 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  

2 курс  

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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р
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в
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К
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6.1 Модуль  – Теоретические и физико-химические основы энергетики, 18 кредитов 

БД КВ TOE 2205 Теоретические основы электротехники 1,2  3,4 10/10 

БД ВК Him 2206 Химия 3 3/3 

БД КВ OTT 2207 Основы теплофикации и теплотехники 3 5/5 

6.2 Модуль  – Основы электротехнических дисциплин, 18 кредитов 

БД КВ EEО 2205 Электротехника и электрооборудование 3,4 10/10 

БД ВК Him 2206 Химия 3 3/3 

БД КВ OTT 2207 Основы термодинамики и теплотехники 3 5/5 

7.1 Модуль - Политико-экономических знаний, 10 кредитов 

ООД КВ OBP 2107 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5/5 

OOД ОК Fil 2108 Философия  3 5/5 

7.2 Модуль - Политико-правовые дисциплины, 10 кредитов    

ООД КВ OP 2107  Основы права 3 5/5 

OOД ОК Fil 2108 Философия  3 5/5 

8.1 Модуль - Механики, 10 кредитов 

БД КВ TM 2208 Теоретическая механика 3 5/5 

БД КВ MG 2209 Машинная графика 4 5/5 

8.2 Модуль - Профеллирующих дисциплин, 10 кредитов    

БД КВ PM 2208 Прикладная механика 3 5/5 

БД КВ IG 2209 Инженерная графика 4 5/5 

9.1 Модуль  – Коммутационной аппаратуры и вспомогательного оборудования, 18 кредитов 

БД ВК PE 2210 Промышленная электроника 4 5/5 

БД КВ IIT 2211 Информационно-измерительная техника 4 5/5 

БД КВ EA 2212 Электрические аппараты 4 5/5 

БД   Производственная практика 4 3/3 

9.2 Модуль  – Специальных дисциплин, 18 кредитов 

БД ВК PE 2210 Промышленная электроника 4 5/5 

БД КВ IISUP 2211 
Информационно-измерительные системы 

 управления процессами 
4 5/5 
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БД КВ 
ERUNDV1000V 

2212 

Электрооборудование распределительных устройств 

напряжением до и выше 1000 В 
4 5/5 

БД   Производственная практика 4 3/3 

 
6.1 Модуль  – Теоретические и физико-химические основы энергетики 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теоретические основы электротехники 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: является изучение электромагнитных и электронных устройств в соответствии с их 

технико-экономическими требованиям, осваивать теоретические основы электрических и электронных 

устройств, ознакомление с принципами работы и техническими характеристиками устройств.  

Краткое содержание дисциплины: общая теория электрооборудования, физическое содержание процессов, их 

математическое представление и компьютерное моделирование, построение широко используемого 

электрооборудования.   

Пререквизиты: Общая энергетика, Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Электрические станции и подстанции, Электроэнергетические сети и системы, 

Электроснабжение. 
Ожидаемые результаты обучения: А) изучение методов расчета и измерения основных параметров 

электрических и магнитных цепей; основных законов электротехники; В) свойства постоянного и переменного 

тока, принципы работы типовых электрических устройств; С) основы физических процессов в проводниках, 

полупроводниках и диэлектриках; D)параметры электрических схем и единицы их измерения; Е) свойства 

проводников, полупроводников, электроизоляционных и магнитных материалов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Химия 

Авторы программы:  к.х.н., ст.преп. Апендина А.К., доцент Байманова А.Е. 

Цель изучения курса:  формирование  химического мышления, связанного с формами применения химических 

законов и процессов в современной технике, ознакомление студентов со свойствами технических материалов; 

освоение студентами фундамента современной химической науки и на его основе специальных разделов химии;  

правильно отразить современные тенденции развития химической науки; основное внимание уделить основам 

термодинамики и элементам строения вещества. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия химии, основы строения вещества, строение атома, 

периодическая система Д.И. Менделеева, ковалентная связь,   ионная связь,  взаимодействия веществ, элементы 

химической термодинамики, скорость химических реакций, химическое равновесие, растворы, растворы 

электролитов, окислительно-восстановительные процессы, химия элементов. 
Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Электроэнергетические сети и системы, Электротехническое материаловедение 

Ожидаемые результаты обучения:  А) о глубоком смысле и значении вопросов, связанных с развитием химии 

и химизации народного хозяйства страны; В) о экологических проблемах производства; С) основы техники 

химического эксперимента; D) определённый комплекс знаний по химии, необходимый для успешного изучения 

последующих дисциплин и правильного использования новых химических материалов, применяемых в 

современной технике; решать химические задачи расчетного и теоретического характера; пользоваться 

специальной и справочной литературой; Е) владеть техникой химических расчетов на основе полученных данных 

эксперимента. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы теплофикации и теплотехники 

Авторы программы: магистр, ст. преподаватель Кайненова Т.С. 

Цель изучения курса: изучение основных понятий и конструкции устроиства  теплотехники и теплоснабжения. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение основных принципов и правил теплотехники, конструкции 

техники производства тепла и передачи. . Основные понятия и определения в термодинамике. Теплопередача. 

Устроиства для производства тепловой энергии. Основные понятия и определения в теплотехнике и 
теплоснабжении.  Устроиства теплотехники и теплоснабжения. Системы теплоснабжения. 

Пререквизиты: Физика, Общая энергетика. 

Постреквизиты: Электрические аппараты, Электрические станции и подстанции. 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Изучение основ тепловых расчетов. В) Уметь производить расчеты 

теплоснабжения. С) Выполнять теплотехнические расчеты и расчеты теплоснабжения. Д) Освоить методы 

решения задач теплотехники. Е) определить основные процессы и циклы теплоэнергетических установок на pv-

, ts- и hs-диаграммах, основные параметры, характеризующие тепловое состояние тепловых машин и аппаратов 

 

6.2 Модуль  – Основы электротехнических дисциплин 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электротехника и электрооборудование  

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: подготовка высококвалифицированного специалиста, который освоил основы 

переходных процесс, происходящие в системах электропитания, которые являются нормальными (при 

подключении и отключении нагрузок, источников питания, отдельных цепей и других электрических приборов) 

и аварийных ситуациях (короткое замыкание, отключение нагруженного контура или его отдельной фазы, 

синхронная машина из синхронности и других бедствий). 

Краткое содержание дисциплины: Изучение переходных процессов,  возникающих  как при  нормальной 

эксплуатации электроэнергетических систем  (ЭС), так и  в аварийных  условиях,  необходимо  для  понимания  

причин  их возникновения, физической сущности, оценки возможных опасных последствий  и  

целенаправленного  управления  ими.   

Пререквизиты: Общая энергетика, Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Электрические станции и подстанции, Электроэнергетические сети и системы, 

Электроснабжение. 

Ожидаемые результаты обучения: Возможность вычисления переходных процессов в энергосистемах, умение 
рассчитать эффекты переходных процессов в электроэнергетических системах 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы термодинамики и  теплотехники. 

Цель изучения курса: Целью курса является разработка методов использования, передачи, преобразования и 

использования тепла, используемого при транспортировке технологических машин и оборудования, путем 

экономии энергоресурсов, интенсификации технологических процессов, выявления и использования вторичных 

энергоресурсов и защиты окружающей среды от загрязнения продуктами сгорания. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Основы термодинамики и теплотехники» направлена на 

приобретение и преобразование тепловой энергии, использование тепла в технологическом процессе и новое 

тепловое оборудование; Новые методы защиты окружающей среды от продуктов сгорания топлива на тепловых 

электростанциях; термодинамические свойства реального газа и пара; рациональное и безопасное использование 

тепловых и технологических процессов; обеспечение тепловой, тепловой и тепловой безопасности тепловых 

устройств; 

Пререквизиты: Физика, Общая энергетика. 

Постреквизиты: Электрические аппараты, Электрические станции и подстанции. 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знать теплотехнические терминологии, законы получения и 
превращения тепловой энергии, методы использования теплоты в современных теплотехнических установках и 

технологических процессах; В) Уметь исползовать современные способы защиты окружающей среды от 

загрязнения продуктами сгорания топлива теплоэнергетического оборудования; С) Решать задачи эффективной 

эксплуатации теплотехнического  оборудования с применением современных методов  использования теплоты; 

Д) Экспериментально определять характеристики теплового состояния элементов тепловых машин и аппаратов; 

Е) Производить измерения основных теплотехнических показателей, связанных с профилем инженерной 

деятельности. 

7.1 Модуль - Политико-экономических знаний 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В) Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой;  С) собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D) использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е) владеть: 

навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 
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7.2 Модуль - Политико-правовые дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: м.ю.н. Бекбауова Асель 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение государства и права. Понятие и сущность государства. Типы 

и формы государства. Механизм государства и функции государства. Гражданского общества и правового 

государства. Понятие, сущность, принципы и функции права. Источники (форма) права, норма права, правовые 

отношения. Правовое творчество и реализация права. Правонарушения и ответственность перед законом. 

Понятие права. Сущность понятия права. Понятие и виды функций права. Источники права. Норма права. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 
соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистамС. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность.E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

8.1 Модуль - Механики 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теоретическая механика. 

Авторы программы: ст. преподаватель Ахметова М. 

Цель изучения курса: Изучение основ теоретической механики. 

Краткое содержание дисциплины: статика, кинематика и основы динамики, основы теории механизмов и 
машин. Изучать общие принципы работы механизмов и машин, основы  расчета и конструирования машин и 

механизмов. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика. 

Постреквизиты: Электрические аппараты, Инженерная графика. 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знать принципы работы типовых механизмов. В)Иметь  навыки 

постановки и решения задач в области механики.С) Осваивать основные законы и модели механики.  Д) 

Использовать методы решения и анализа механических систем в теоретической механике.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Машинная графика 

Авторы программы: к.т.н., Шильмагамбетова Ж.Ж. 

Цель изучения курса: Изучение аппаратных и программных средств для создания, хранения, обработки и 

наглядного представления графической информации с помощью компьютера. 

Краткое содержание дисциплины: Теория машинной графики развивается на базе взаимных связей 

информатики с другими науками и учебными дисциплинами, такими, как начертательная, проективная, 

аналитическая и дифференциальная геометрии, топология, черчение, вычислительная математика, операционные 

системы и языки программирования. Высокая точность, быстрота и аккуратность автоматизированного 
выполнения чертежно-конструкторских работ, возможность многократного воспроизведения изображений и их 

вариантов, получение динамически изменяющихся изображений машинной мультипликации. Машинная 

графика широко применяется в системах автоматизированного проектирования (САПР) различных изделий. 

Конструкторы средствами машинной графики получают чертежи отдельных типовых деталей и сборочные 

чертежи узлов. Используя различные манипуляторы, инженеры могут многократно изменять виды и 

конструктивные характеристики проектируемого изделия. 

Пререквизиты: Теоретическая механика, Прикладная механика. 

Постреквизиты: Материаловедение и технология конструкционных материалов, Электрические машины  

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать этапы обработки графической информации В) Выполнять 

отсечение на разных этапах формирования изображения С) преобразовывать описания двухмерных объектов в 

коды засветки пикселей в буфере кадра. Д) Использовать методы и приемы для преобразования при помощи 

персонального компьютера данных в графическое представление или графическое представление в данные. Е) 

Уметь создавать декартову систему координат. 

  

8.2 Модуль - Профеллирующих дисциплин 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Прикладная механика. 

Авторы программы: ст. преподаватель Ахметова М. 

Цель изучения курса: Изучение основ расчета и конструирования механизмов и машин. 

Краткое содержание дисциплины: Статика, кинематика точки, простейшие движение твердого тела; динамика 

основы, структура механизмов; механизмы и передачи вращательного движения.. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика. 

Постреквизиты: Электрические аппараты, Инженерная графика. 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знать принципы работы типовых механизмов. В)Иметь  навыки 

постановки и решения механической задачи.С) Осваивать основные законы и модели механики, методы решения 

и анализа механических систем.   

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Инженерная графика 

Авторы программы: к.т.н., Шильмагамбетова Ж.Ж. 

Цель изучения курса: Основная цель изучения курса «Инженерная графика» – выроботка знаний умений и 

навыков, необходимых для выполнения и чтения чертежей для различных целей в будущем, когда работают на 

инженерной должности, в том числе связанные со специальностью, учить составить документации производства 

в соответствии с государственными стандартами. 

Краткое содержание дисциплины: ознакомление с основными стандартами ЕСКД и ЕСТД; выполнение и 

чтение чертежей (эскиз,чертеж общего вида, сборочный чертеж, рабочий чертеж, габаритный чертеж и др.), 

ознакомление с правилами составления конструкторской документации и текстовых документов; ознакомление 

с сокрощенными словами и условными значениями. 

Пререквизиты: Теоретическая механика, Прикладная механика. 

Постреквизиты: Материаловедение и технология конструкционных материалов, Электрические машины  

Ожидаемые результаты обучения:  А) Уметь читать чертеж предмета;  В) Умеет представить форму и размеры 

предмета; С) Составит конструкторские документации в соответствии со стандартом; Д) Составит 

конструкторские документации в соответствии со стандартом; Е) Выполняет чертежей, умеет изобразить 

проекции и аксонометрию точек, прямых, плоскостей предметов на чертеже, ползоваться центральным, 

косоугольным и прямоугольным проецированиями. 

 

9.1 Модуль  – Коммутационной аппаратуры и вспомогательного оборудования 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Промышленная электроника 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: получение студентами широкого круга сведений из различных областей современной 

электроники, необходимых в работе по квалифицированной эксплуатации изделий электронной техники.  

Краткое содержание дисциплины: Основной акцент делается на достижение понимания студентами 

взаимосвязи между физическими закономерностями электронных процессов в твердых телах с конечными 

эксплуатационными характеристиками электронных приборов. 

Построения схемных и математических моделей электронных устройств; Основные свойствае типовых 

электрических цепей при характерных внешних воздействиях; Аналитическое и экспериментальное 

исследования основных процессов, имеющих место в электрических цепях; сравнительные характеристики 

электронных приборов с точки зрения их практического применения в электронных устройствах; 

Пререквизиты: Высшсая математика, Физика, Основы энергетики 

Постреквизиты: Промышленная безопасность, Энергосистема 
Ожидаемые результаты обучения:  А) Знать физические основы работы, характеристики, параметры и 

эквивалентные схемы электронных приборов; В) использование основных конструкторско-технологических и 

эксплуатационных параметров при решении задач; С)применять электронные приборы для построения 

электронных устройств; Д) Владеть анализом  преобразования сигналов в электронных устройствах; Е) 

Осуществлять синтез простейших электрических цепей с заданными характеристиками. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Информационно-измерительная техника 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов основным понятиям 

метрологии, информационно-измерительной техники и технологий, анализу и синтезу процессов измерения и 

контроля. 

Краткое содержание дисциплины: достижения современных информационных технологий для поиска и 

обработки больших объемов информации по профилю деятельности в компьютерных системах, сетях, в 

библиотечных фондах и в иных источниках информации; освоение новых образцов программных, технических 
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средств и информационных технологий; применение  современных методов исследования с использованием 

компьютерных технологий. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Альтернативнае источники энергии, Техника высокого напряжения 

Ожидаемые результаты обучения: А) занть принцип действия основных измерительных приборов; основные 

погрешности, влияющие на точность измерения; В) произвести измерения электрических и неэлектрических 

величин; С) уметь осуществлять выбор измерительного прибора по заданным метрологическим 

характеристикам; Д) пользоваться виртуальными приборами в среде LabVIEW; Е) произвести обработку 

результатов измерений аналоговых и цифровых приборов.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электрические аппараты 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Освоение теоретических основ электрических и электронных аппаратов, ознакомление с 

принципами работы и техническими характеристиками оборудования.  

Краткое содержание дисциплины: общая теория электрических аппаратов, физическое содержание процессов, 

их математическое отображение и компьютерное моделирование, конструкции наиболее распространенных 
электрических аппаратов.   

Пререквизиты:Общая  энергетика,  Высшая математика 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Электрические станции и подстанции, Техника высокого напряжения 

Ожидаемые результаты обучения: А) умеет готовить документы по выбору электрических аппаратов; В) 

рассчитать параметры электрических аппаратов; С)  умеет выполнять технико-экономические расчеты; Д) 

Выбирать схемы электрических аппаратов; Е) владеет конструкцией наиболее распространенных электрических 

аппаратов. 

 

9.2 Модуль  – Специальных дисциплин 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Информационно-измерительные системы управления процессами   

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Информционно-измерительные системы управления 

процессами » является формирование знаний, умений и навыков в области технических измерений и приборов 

электрических и неэлектрических величин. Освоение дисциплины предполагает: - формирование знаний об 

измерениях, методах, принципах и структурах построения технических средств измерений (ТСИ), оценке 
погрешностей измерений и классов точностей; - знание принципов построения государственной системы 

приборов и средств автоматизации (ГСП); - знание основных методов измерения и ТСИ электрических и 

неэлектрических величин; - умение применять ТСИ в профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Определение физической величины (параметра), измерения, ТСИ, 

размерности величины, истинного и действительного значения величины, метода, единства измерений и т.д. 

Основные виды погрешностей. Метод измерения сигнала путем его непосредственной оценки и измерения путем 

его сравнения с мерой. Разностный (дифференциальный) метод измерения параметра. Мостовые схемы для 

измерения электрических сигналов. Разновидности мостовых схем. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Альтернативнае источники энергии, Техника высокого напряжения 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать о мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; В)Управлять жизненным циклом продукции и ее качеством, С) Участвовать в разработке проектной 

и рабочей технической документации в области автоматизации технологических процессов и производств; Д) 

Применять технические средства измерений (ТСИ) при эксплуатационном обслуживании оборудования; Е) 

Выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средств 

автоматизации и управления.   

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электрообрудование распределительных устройств напряжением до и выше 

1000В 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: овладение базовыми знаниями об электрическом оборудовании, используемом в 

распределительных устройствах на подстанциях и станциях; их устройстве, областям применения, 

характеристикам и параметрам, принципам их действия, условиям эксплуатации 

Краткое содержание дисциплины: Общие сведения об электрических установках. Классификация 

электрических установок. Основные требования, предъявляемые к электрическим установкам согласно ПУЭ. 

Номинальные параметры и режимы работы. Параметры, характеризующие надежность работы электрических 

установок.  Основные понятия и общие закономерности для определения электродинамических сил. 
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Электродинамические усилия в проводниках переменного сечения. Изучение физических основ и основных 

положений теории электрических аппаратов; приобретение практических навыков по расчету, выбору и 

эксплуатации электрооборудования для распределительных устройств напряжением до и выше 1000 В. 

Пререквизиты:Общая  энергетика,  Высшая математика 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Электрические станции и подстанции, Техника высокого напряжения 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать физические явления, протекающие в электрических аппаратах;  В) 

Классифицировать  электрические аппараты; С) Применять электрические аппараты для повышении качества и 

энергоэффективности распределения электроэнергии; Д)  решать задачи  для улучшения бесперебойности 

электроснабжения; Е) Использовать современные и перспективные направления в развитии электрических 

аппаратов . 

 

 

 

 

 

 

 
 

6В07106 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 
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7.1 Модуль  - Интегрирование в системы электроснабжения установок возобновляемой энергетики, 
11 кредитов 

ПД ВК Еlek 1302 Электроснабжения  2 4 

ПД КВ ORZES 2303 Основы релейной защиты электроэнергетических систем 3   4 

БД КВ NVIE 2210 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 3 3 

7.2 Модуль - Возобновляемая энергетика в системе электроснабжения, 11 кредитов 

ПД ВК Еlek 1302 Электроснабжения  2 4 

ПД КВ EBRZ 2303 Элементная база релейной защиты 3   4 

БД КВ AIE 2210 Альтернативные источники энергии 3 3 

8.1 Модуль - Режимы работы и надежность работы электростанции и подстанции, 15 кредитов 

ПД ВК ESP 2304 Электрические станции и подстанции 3 5 

ПД КВ TVN 2305 Техника высокого напряжения 3 5 

ПД ВК ESS 2306 Электрические сети и системы 3 5 

8.2 Модуль - Выработка, распределение и потребление электрической энергии, 15 кредитов 

ПД ВК ESMKS 2304 Электрические станции и подстанции 3 5 

ПД КВ IEEVN  2305 
Изоляция электрооборудования и электроустановки высокого 

напряжения 
3 5 

ПД ВК ESS 2306 Электрические сети и системы 3 5 

9.1 Модуль – Инженерно – технические дисциплины, 8 кредитов 

ПД КВ ESPU 2307 
Электромеханические и силовые  преобразовательные 

устройства 
3 4 

ПД КВ OСT 2308 Основы цифровой техники 3 4 

9.2  Модуль - Цифровые и преобразовательные устройства, 8 кредитов 

ПД КВ PT 2307 Преобразовательная техника 3 4 

ПД КВ OTUСU 2308 Основы теории управления и цифровых устройств 3 4 

10.1 Модуль - Инновационные системы эксплуатации электроэнергетических предприятий, 18 

кредитов 

ПД КВ SVE  2309 Специальные вопросы электроэнергетики 4 4 

ПД КВ ПB 2310 Промышленная безопасность 4 5 

БД КВ EО 2211 Экономика отрасли 4 5 

БД  Производственная практика 4 4 

10.2 Модуль -  Обеспечение эффективной работы электроэнергетических предприятий, 18 кредитов 

ПД КВ SVEHE  2309 Специальные вопросы электрической части электростанции 4 4 
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ПД КВ OTTB 2310 Охрана труда и техника безопасности 4 5 

БД КВ EОР 2211 Экономика и организация производства  4 5 

БД   Производственная практика 4 4 

 

7.1 Модуль  - Интегрирование в системы электроснабжения установок возобновляемой энергетики 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы релейной защиты электроэнергетических систем 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Изучение современных средств релейной защиты, системной и технологической 

автоматики как основных средств повышения надежности работы энергосистем в нормальных и аварийных 

режимах. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы релейной защиты и автоматики устройств энергосистем. Их 

схемы. Элементарная база релейной защиты. Расчет и выбор устройств релейной защиты. 

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электрические машины. Электроснабжения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы построения и функционирования основных типов 
устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем; В) Применять, эксплуатировать и 

производить выбор элементов релейной защиты и автоматики; С) Владеть методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического оборудования ЭЭС; D) Рассчитать  параметры устройств 

релейной защиты и автоматики; Е)Использовать  расчет при выборе устройств релейной защиты. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Познакомиться с нетрадиционными источниками энергии, их достоинствами и 

недостатками, а также выяснить для себя перспективы внедрения возобновляемых источников энергии.  

Краткое содержание дисциплины: Солнечная энергия. Преимущества биоэнергии. Достоинства и недостатки 

солнечной энергетики. Использование энергии ветра. Недостатки и достоинства ветровой энергетики. 

Приливные электростанции (ПЭС). Использование геотермальных источников. Недостатки геотермальных 

источников. Преимущества геотермальных источников.  

Пререквизиты: Математика, Физика, Основа электротехники. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные нетрадиционные источники энергии. В)Изучать 
энергетический потенциал, принципы и методы практического использования С) Решать технико-экономические 

расчеты; D) Владеть проблематикой применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Е)  

Использовать тепловые схемы объектов с нетрадиционными источниками энергии.  

 

7.2 Модуль - Возобновляемая энергетика в системе электроснабжения 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Элементная база релейной защиты  

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Изучение современных средств релейной защиты, системной и технологической 

автоматики как основных средств повышения надежности работы энергосистем в нормальных и аварийных 

режимах. 

Краткое содержание дисциплины:  Элементная база устройств релейной защиты электрических систем и 

основы их создания. Реле защиты микропроцессора. Расчет и выбор устройств релейной защиты. 

Пререквизиты: Электроснабжения, Электропривод и автоматизация. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать принципы построения и функционирования основных типов 
устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем; В) Рассчиать устройств релейной 

защиты; С) Применять, эксплуатировать и производить выбор элементов релейной защиты и автоматики; D) 

Владеть методами анализа режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования ЭЭС; 

Е) Использовать методы расчета параметров устройств релейной защиты в  автоматике. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Альтернативные источники энергии 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Ознакомление будущих специалистов с альтернативными источниками энергии, 

стимулирование их деятельности для развития этого направления техники и технологии. 
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Краткое содержание дисциплины: Нетрадиционные источники энергии, современные методы их 

использования, проблемы и перспективы развития нетрадиционной энергетики, методы  расчета установок 

альтернативной энергетики. Способность рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических 

объектов,  способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в них процессов. 

Пререквизиты: Математика, Физика, Теоретические основы электротехники 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные альтернативные источники энергии; В) Изучать принцип 

работы и устройства альтернативных источников энергии; С) Рассчитать эффективность использования данных 

источников в бытовых условиях; D) Владеть проблематикой применения альтернативных  источников энергии;  

Е) Использовать тепловые схемы объектов с возобновляемыми источниками энергии. 

 

8.1 Модуль - Режимы работы и надежность работы электростанции и подстанции 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электрические станции и подстанции   
Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Формирование систематических знаний студентов об электрической части 

электростанций и подстанций и подготовка квалифицированного специалиста, способного к выполнению задач, 

связанных с производством электрической энергии. 

Краткое содержание дисциплины: Введение; основное оборудование; короткие замыкания в 

электроустановках; главные схемы электрических соединений, элементы главных схем; конструкции 

распределительных устройств; заземляющие устройства и молниезащита; системы измерения, контроля, 

сигнализации и управления на электрических станциях и подстанциях; системы и схемы собственных нужд 

электростанций и подстанций. 

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электроснабжение 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать электрооборудование электрических станций и подстанций, 

системы возбуждения синхронных генераторов, автоматическое гашения поля и автоматическое регулирование 

возбуждения генераторов;  В) Составлять структурные схемы электрических станций, выбирать силовые 

трансформаторы; С) Рассчитать токи короткого замыкания с помощью программных продуктов на ЭВМ; D) 

Выбирать оборудования электрических станций и подстанций, как отечественных, так и зарубежных 

производителей;  Е) Использовать схемы распределительных устройств электрических станций и подстанций. 

  
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Техника высокого напряжения 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Подготовка специалиста способного к выполнению задач, связанных с техникой высокого 

напряжения, и устройствами изоляционных конструкций электрических аппаратов высокого напряжения. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Назначение, основные виды, характеристики изоляции 

электроустановок. Роль изоляции в электроустановках. Общие характеристики внешней изоляции. Виды 

воздействующих напряжений. Сухоразрядное, мокроразрядное напряжение. Разряд по загрязненной 

поверхности изоляторов. Принципы построения внутренней изоляции. Грозовые перенапряжения и 

молниезащита электрических сетей и под/ст. Волновые процессы в ЛЭП и в обмотках трансформаторов. 

Внутренние перенапряжения в СЭС с длинными ЛЭП. Общая характеристика внутренних перенапряжений. 

Перенапряжение при замыканиях на землю. Резонансные перенапряжения. 

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электроснабжение 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать методологию научного познания в вопросах перенапряжения в 

электрических сетях, защиты от перенапряжения в контактной сети, тяговой подстанций; В) Применять научные 
методы познания в профессиональной деятельности по направлению «Электроэнергетика»; С) Исследовать 

проблемы в области менеджмента и маркетинга и использовать полученные результаты для совершенствования 

методов управления предприятием электроэнергетической отрасли; D) Применять на практике новых подходы к 

организации маркетинга и менеджмента риска при перенапряжений электроэнергетических устройств 

подстанций; Е) Использовать информационные и компьютерные технологии в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электрические сети и системы 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Формирование профилирующих знаний в области передачи и распределения 

электроэнергии. 
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Краткое содержание дисциплины: Введение; элементы и конструкции электрических сетей; характеристики и 

параметры элементов электрических сетей; схемы замещения и параметры силовых трансформаторов; 

электрические нагрузки; определение потерь мощности и энергии в элементах электрических сетей; 

практические методы расчета электрических сетей; расчет разомкнутой электрической сети напряжением от 110 

кВ и свыше по данным «начала» и «конца»; расчеты режимов кольцевых сетей; расчет сети с двусторонним 

питанием; особенности расчета распределительных сетей 6 – 35 кВ и сетей до 1000 В; качество электроэнергии 

и его обеспечение; регулирование напряжения в электрических сетях; несимметрия и несинусоидальность в 

электрических сетях и системах и мероприятия по их снижению. 

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электроснабжения 

Постреквизиты: Дипломное проектирование.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать методы определения потерь мощности и энергии в элементах 

электрических сетей, рассмотреть режимы работы разомкнутых и простых замкнутых электрических сетей, 

вопросы качества электрической энергии и регулирования напряжения в электрических сетях, элементы 

проектирования электрических сетей;  В) Рассчитать параметры электроэнергетических устройств и 

электроустановок, а также режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования сетей 

и систем; С) Анализировать  режимы электрических сетей и систем; методы, способы и средства для обеспечения 

при проектировании и эксплуатации экономичности, надежности, а также качества электроэнергии. D) 
Составлять схемы замещения, определять их параметры и рассчитывать режимы электрических сетей и систем. 

Е) Использовать навыки исследовательской работы при проведений стандартных испытаний 

электротехнического оборудования, оформления типовых расчетов, научно- технических отчетов, освоения 

нового электротехнического оборудования. 

 

8.2 Модуль. - Выработка, распределение и потребление электрической энергии 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Изоляция электрооборудования и электроустановки высокого напряжения. 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Изучение основных разделов курса по проектированию изоляции электроэнергетического 

оборудования высокого напряжения, а также приобретение практических навыков при решении ряда вопросов, 

связанных с проектированием, разработкой и созданием высоковольтного оборудования для электроэнергетики.   

Краткое содержание дисциплины: Электрические разряды в газах, изоляция установок высокого напряжения, 

оборудование высоковольтных лабораторий, измерения на высоком напряжении, грозовые перенапряжения и 

защита электрооборудования электроустановок, заземление в электроустановках высокого напряжения, общая 

характеристика внутренних перенапряжений, аппараты и устройства защиты от перенапряжений. 
Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электроснабжение 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать требования Правил устройства электроустановок применительно 

к выбору изоляционных расстояний и устройств защиты от перенапряжений;  В) Выбрать изоляционные 

расстояния, оценивать надѐжность молниезащиты открытых распределительных устройств и воздушных линий 

электропередачи; С) Рассчитать необходимые параметры нелинейных ограничителей перенапряжений и 

вентильных разрядников;  D) Анализировать  диагностические параметры изоляции высоковольтного 

оборудования; Е) Использовать специализированный  программное обеспечение для решения задач техники 

высоких напряжений. 

9.1 Модуль – Инженерно – технические дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электромеханические и силовые  преобразовательные устройства 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Интегрировать знания, полученные в рамках разных дисциплин для решения 

исследовательских задач в новых незнакомых условиях. 

Краткое содержание дисциплины: Область применения преобразователей, Выпрямители различных видов. 
Схемы выпрямления. Инверторы сглаживающих устройств. Промышленные устройства.  
Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электротехника и электрооборудование 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать электромеханические и силовые  преобразовательные устройства;  

В) Регулировать рабочие режимы электроэнергетических систем, мероприятия по уменьшению потерь мощности 

и электроэнергии; С) Рассчитать режимы работы электроэнергетических установок различного назначения, 

определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических объектов с учетом требований 

энергосбережения; D) Применять исследования проблем в области менеджмента и маркетинга и использовать 

полученные результаты для совершенствование методов управления предприятием электроэнергетики;  Е) 

Использовать полученные знания для оригинального развития и применения идей в контексте научных 

исследований.  
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы цифровой техники.  

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: В формировании у студентов знаний и умений по проектированию цифровой техники и 

микроконтроллеров. 

Краткое содержание дисциплины: Арифметические и логические основы цифровой техники. Основные 

элементы цифровой техники. Особенности их работы, схемы, связь с другими элементами. Логические функции. 

Тождества алгебраической логики. Минимизация логических функций. Системы счисления. Формы 

представления чисел в цифровых устройствах. Основные сведения из алгебры логики. Интегрирующие и 

дифференцирующие цепи. Оперативные запоминающие устройства. Постоянные запоминающие устройства. 

Основные узлы цифровой техники. Цифровые счетчики импульсов. Классификация счетчиков. Счетчики с 

параллельным переносом. Реверсивные счетчики. Кодирующие устройства. Преобразователи кодов. Ф. 4-49 

Каталог элективных дисциплин 24 Шифраторы. Дешифраторы. Мультиплексоры. Демультиплексоры. 

Назначение и особенности работы. Структурные схемы. Регистры. Триггеры. Сумматоры. Классификация 

сумматоров. Одноразрядные сумматоры. Многоразрядные сумматоры. Полусумматоры. Устройства умножения 

и деления. Микроконтроллеры. Назначение. Классификация и структура микроконтроллеров. Структура 

микропроцессорного контроллера. Ядро микроконтроллера. Память программ и данных микроконтроллера. 
Регистры микроконтроллеров. Стек микроконтроллеров. Внешняя память. Архитектура однокристальных 

микроконтроллеров. Сравнительная характеристика ОМК. Типы микроконтроллеров. Особенности схем.  

Пререквизиты: Электрические машины, Теоретические основы электротехники  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные элементы цифровой техники, особенности их работы, 

схемы, связь с другими элементами; В) Применять функциональные элементы цифровых систем в 

электроэнергетике; С) Составлять представление о реализуемых функциях цифровой системы управления и  

приобрести практические навыки;  D) Выполнять структурное построение микропроцессорных контроллеров; Е) 

Использовать и конструировать современные программные продукты управления процессами и производством. 

 

9.2  Модуль - Цифровые и преобразовательные устройства 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Преобразовательная техника 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Сформировать у студентов знания, умения и навыки в области изучения, создания 

электронных схем на базе дискретных элементов. 
Краткое содержание дисциплины: Назначение  и  классификация устройств преобразовательной техники; 

Управляемые выпрямители тока; Преобразователи постоянного напряжения; Преобразователи переменного 

напряжения; Состав устройств преобразовательной техники; Перспективы развития устройств 

преобразовательной техники; Статические преобразователи электроэнергии; Преимущества и недостатки; 

Особенности работы и характеристики управляемых выпрямителей при совместном управлении; Особенности 

работы и характеристики управляемых выпрямителей при раздельном управлении; Коэффициент мощности и 

КПД выпрямителей; Пути улучшения энергетических показателей выпрямителей; Классификация 

преобразователей постоянного напряжения; Нереверсивные преобразователи постоянного напряжения; 

Реверсивные преобразователи постоянного напряжения; Устройства плавного пуска и торможения асинхронных 

двигателей; Преобразователи частоты со звеном постоянного тока; Улучшение формы выходного напряжения; 

Влияние высших гармоник в кривых токов и напряжений на работу электрооборудования.  

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электротехника и электрооборудование 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы теории полупроводников и принципов функционирования; 

В) Рассчитать основные режимы работы полупроводниковых усилителей и устройств импульсной техники; С) 

Применять полученные знания для выбора элементной базы при проектировании электронных схем; D) 

Анализировать схемы устройств на полупроводниковых элементах; Е) Использовать базу дискретных элементов 
для построения электронных схем. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы теории управления и цифровых устройств  

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Овладение инженерными основами анализа и синтеза систем автоматического 

управления теплоэнергетическими процессами и установками. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие об автоматическом управлении. Основные принципы построение 

систем автоматического управления (САУ). Основные этапы развития теории и техники автоматического 

управления. Понятие о технологическом объекте управления. Особенности энергетических процессов и 

установок как объектов автоматического управления. Экономическое и социально значение автоматизации. 

Принципы регулирования. Разомкнутые, замкнутые и комбинированные системы, программные и следящие 
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системы, системы прерывистого действия, дискретные системы, адаптивные и экстремальные системы, 

цикловые программные системы управления. Задачи исследования и расчета САУ. Статика и динамика систем 

управления. Декомпозиция системы. Составление дифференциальных уравнений динамических систем. 

Линеаризация дифференциальных уравнений. Безразмерная и операторная формы записи дифференциальных 

уравнений. Передаточная функция. Переходные, разгонные и импульсные характеристики. Частотные функции 

и характеристики элементов и систем. Понятие о дискретных системах, передаточные функции и динамические 

характеристики дискретных систем. Алгоритмические структуры систем управления. Свойства и характеристики 

элементарных линейных звеньев.  

Пререквизиты: Электрические машины, Теоретические основы электротехники  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные этапы развития теории и техники автоматического 

управления;  В) Применять законы регулирования, статические и динамические характеристики 

распространенных автоматических регуляторов;  С) Применить  преобразования Лапласа для решения линейных 

дифференциальных уравнений; D) Анализировать преобразование структурных схем; Е) Использовать  модели 

динамической системы в виде сигнальных графов. 

 
 

10.1 Модуль - Инновационные системы эксплуатации электроэнергетических предприятий 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Специальные вопросы электроэнергетики 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Познание передовых прогрессивных методов и способов электроснабжения, связанных с 

обеспечением потребителей бесперебойной, экономичной и высококачественной электроэнергией. 

Краткое содержание дисциплины: Энергосберегающая энергетическая электроника в системах 

электроснабжения; Дополнительные потери активной мощности и электроэнергии в элементах систем 

электроснабжения, обусловленные несинусоидальными токами; Современные способы и технические средства 

повышения качества электроэнергии; Совершенствование работы общепромышленных систем и оборудования; 

Повышение эффективности электросбережения многоотраслевых технологических процессов и оборудования; 

Электрокоррозия подземных сооружений промышленных предприятий блуждающими токами;  Спецвопросы 

организации электропотребления. 

Пререквизиты: Общая энергетика, Электроснабжения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать о современных методах и способах определения электрических 
нагрузок; В) Рассчитать и оптимизировать режимы работы электроприемников с использованием современных 

компьютерных программ; С) Применять современные тенденции развития энергосберегающих систем в 

электроэнергетике; D) Оптимизировать и повышать надежности безопасности энергообеспечения;  Е) 

Использовать практические навыков расчетах и проектировании современных систем электроснабжения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Промышленная безопасность 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: Глубокое и полное изучение вопросов безопасности труда, предупреждения 

производственного электротравматизма, пожаров и взрывов электроустановок, основных принципов 

обеспечения электробезопасности работников, определяющих возможность эксплуатации промышленного 

оборудования и электроустановок в условиях общего промышленного производства.   

Краткое содержание дисциплины: Введение. Правовые и организационные вопросы электробезопасности. 

Правовые вопросы электробезопасности в условиях общепромышленного производства. Отраслевые правила и 

нормы по безопасности. Действие Ф. 4-49 Каталог элективных дисциплин 34 электрического тока на организм 

человека. Виды поражения электрическим током. Электрическое сопротивление тела человека. Влияние 

значения и продолжительности прохождения тока на исход поражения. Влияние пути, частоты и рода тока на 
исход поражения. Влияние индивидуальных свойств человека на исход поражения. Явления при протекании тока 

в землю. Общие сведения. Виды заземлителей. Напряжение прикосновения при одиночном и групповом 

заземлителе. Напряжение шага. Электрическое сопротивление земли. Зависимость удельного сопротивления 

грунта от влажности, температуры, времени года. Меры и средства защиты от опасности поражения 

электрическим током. Защитное заземление. Назначение, принцип действия, область применения и типы 

заземляющих устройств. Зануление. Назначение, принцип действия, область применения. Защитное отключение. 

Устройства, реагирующие на потенциал корпуса. Ток замыкания на землю. Средства защиты, применяемые в 

электроустановках. Группы средств защиты, применяемых в электроустановках. Группы средств защиты, 

применяемых в электроустановках. Назначения и правила применения. Изолирующие штанги, клещи, подставки 

указатели напряжения. Электрические испытания изолирующих электрозащитных средств. Условия, нормы 

сроки и производство испытаний. 

Пререквизиты: Электрические сети и системы, Теоретические основы электротехники. 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать организация работ по охране труда на предприятиях;  В) 

Применять правилы по охране труда и промышленной безопасности в производстве; С) Выполнять 

прогнозирование и предупреждение несчастных случаев, шумы, вибрации и микроклимат на рабочих местах; D) 

Анализировать  условий труда технологических процессов с точки зрения возможности возникновения опасных 

и вредных производственных факторов;  Е)  Использовать на практике правила и методы охраны труды и 

промышленной безопасности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономика отрасли 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Научить правильному и целесообразному  использованию  ресурсов уже имеющихся 

предприятий этой отрасли, что невозможно без эффективного сотрудничества с другими отраслями 

промышленности. 

Краткое содержание дисциплины:Предприятие в экономике отрасли. Виды структур предприятий. Источники 

и причины рыночной (монопольной) власти. Показатели монопольной власти. Индексы Бэйна, Лерпера, Тобина. 

Вертикальные ограничения на рынках и проблемы, решаемые с их помощью. Расчет показателей концентрации 
(CR1 , CR3 , CR7 , HHI) производства в отраслях экономики: электроэнергетика. Анализ взаимосвязи показателей 

концентрации производства в отрасли (HHI) c основными показателями результативности функционирования 

фирм в отрасли (выручка, чистая прибыль, капитализация). Особенности современного развития отрасли 

электроэнергетика . Проблемы отрасли на современном этапе. Тенденции и перспективы развития. Образование 

объединений предприятий в отрасли. Формы государственного регулирования в отрасли. 

Пререквизиты: Основы экономической теории, Основы права. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать классификацию внутренних структур фирмы, виды фирм по типам 

внутренней структуры управления В) Выявить источники и причины рыночной (монопольной) власти.  С) 

Использовать соответствующие графики для раскрытия зависимости цены продукта, производимого 

монополистом, от объемов выпуска; D) Вычислить показатель монопольной власти;  Е)  Анализировать 

взаимосвязь между показателем концентрации производства в отрасли ( HHI ) c основными показателями 

результативности функционирования фирм в отрасли. 

 

10.2 Модуль -  Обеспечение эффективной работы электроэнергетических предприятий 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Специальные вопросы электрической части электростанции 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: Изучение вопросов автоматизации технологического процесса, учета, контроля и 

диспетчерского управления в электроэнергетических системах, с применением электронной вычислительной 

техники.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Применение вычислительной техники в системах управления; 

Структура и принципы работы системных шин; Способы передачи данных и коммуникационные протоколы; 

Характеристика единой электроэнергетической системы Казахстана; Автоматизированные системы 

диспетчерского управления; Системы диспетчерского управления и сбора данных SCADA Автоматизированная 

система управления, контроля и сбора данных EMCS;  Автоматизированная система управления, контроля и 

сбора данных MicroSCADA; Оперативные информационно-управляющие комплексы АСДУ. 

Пререквизиты: Электрические станции и подстанции. Электроснабжения. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать особенности профессиональной эксплуатации современного 

оборудования и приборов; В) использовать элементы экономического анализа в организации и проведении 

практической деятельности на предприятии; С) Применять полученную информацию при проектировании 

автоматизированных систем управления технологическими процессами электроэнергетической и 
электротехнической промышленности;  D) принимать технически грамотные решения при построении систем 

автоматизации технологических процессов в электроэнергетических системах; Е) использовать 

прикладное программное обеспечение для расчета параметров и выбора устройств электротехнического и 

электроэнергетического оборудования. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана труда и техника безопасности 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: Является предоставление будущим специалистам теоретических знаний и практических 

навыков, необходимых для решения вопросов, связанных с обеспечением безопасных и безвредных условий 

труда, при разработке и использовании новой техники и технологических процессов, организации производства, 

которые исключают негативное воздействие на человека и окружающую природную среду. 

https://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
https://pandia.ru/text/category/programmnoe_obespechenie/
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Краткое содержание дисциплины: Правовые и нормативные основы охраны труда; организационные основы 

охраны труда; гигиена труда и производственная санитария; меры безопасности при монтаже и эксплуатации 

производственного оборудования; пожарная безопасность. 

Пререквизиты: Электрические сети и системы, Теоретические основы электротехники. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать нормативно-правовые документы по охране труда, основные 

требования производственной санитарии, техники безопасности, пожарной безопасности, предъявляемые к 

устройству производственных помещений, технологическим процессам, рабочим местам, права и обязанности 

руководителей и специалистов производства по вопросам охраны труда;  В) Оценить опасность 

производственных процессов и принимать самостоятельные решения по выбору оптимальных вариантов 

обеспечения их безопасности; организовать обучение по охране труда рабочих и служащих, обеспечивать их 

спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты; С) Расследовать причины несчастных случаев; 

оказывать доврачебную помощь пострадавшим; D) Разрабатывать инструкции по охране труда; Е) Использовать 

знания, чтобы разрабатывать и осуществлять мероприятия по улучшению условий труда, снижению 

производственного травматизма и заболеваемости. 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономика и организация производства 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: Обеспечить неразрывное единство технической и экономической подготовки студентов 

с тем, чтобы экономический подход к решению технических задач был неотъемлемым качеством бакалавра по 

специальности «Электроэнергетика». 

Краткое содержание дисциплины: Основные и текущие активы предприятия, трудовые ресурсы предприятия, 

себестоимость производства, ценообразование и тарифы в энергетической отрасли, экономика организации 

эксплуатации и ремонта энергооборудования, основы экономики энергоснабжения предприятий, особенности 

формирования затрат на производство промышленной продукции, экономика планирования работы 

энергохозяйства промпредприятий, методы планирования выпуска продукции предприятия, методы 

планирования энергопотреблением на предприятиях, планирование трудовых, материальных и финансовых 

затрат на предприятии в энергохозяйстве, экономика управленческих решений энергохозяйства 

промпредприятий, налоговая система Казахстана и энергопредприятий, проектный анализ, технико-

экономические расчеты.  

Пререквизиты: Основы экономической теории, Основы права.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А) Знать об основных финансово-хозяйственных проблемах 

функционирования предприятий электротехнических комплексов; В) Применять научные методы познания в 

профессиональной деятельности; С) Систематизировать  проблемы организации на современном этапе;  D) 

Анализировать  практические проблемы в организации и управлении экономической деятельностью организаций 

и предприятий энергетической отрасли;  Е) Использовать вопросы энергоэффективности в работе над проектами 

электроэнергетических и электротехнических систем и отдельных их компонентов. 

 

 6В07106 – ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА 

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 
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6.1 Модуль - Политико-экономических знаний, 10 кредитов 

ООД КВ OBP 2107  Основы бизнеса и предпринимательства 3 5/5 

OOД ОК Fil 2108 Философия  3 5/5 

6.2 Модуль - Политико-правовые дисциплины, 10 кредитов     

ООД КВ OP 2107 Основы права 3 5/5 

OOД ОК Fil 2108 Философия  3 5/5 

7.1 Модуль – Коммутационной аппаратуры и вспомогательного оборудования, 25 кредитов 

БД ВК PE 2209 Промышленная электроника 3 5/5 

БД КВ IIT 2210 Информационно-измерительная техника 3 5/5 

БД КВ EA 2211 Электрические аппараты 3 5/5 

  БД КВ   РРЕ 2212   Переходные процессы в энергетике 4 5/5 
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БД   Производственная практика 4 5/5 

7.2 Модуль  – Специальных дисциплин, 25 кредитов 

БД ВК PE 2209 Промышленная электроника 3 5/5 

БД КВ IISUP 2210 
Информационно-измерительные системы управления 

процессами 
3 5/5 

БД КВ 
ERUNDV1000V 

2211 

Электрооборудование распределительных устройств 

напряжением до и выше 1000 В 
3 5/5 

  БД КВ   ЕМРРЕS 2212  Электромагнитные переходные процессы в энергетических         

системах 
4 5/5 

БД   Производственная практика 4 5/5 

8 Модуль – Привод электроустановок, 10 кредитов   

БД ВК EM 2213 Электрические машины 3 5/5 

ПД ВК EA 2301 Электропривод и автоматизация 4 5/5 

9.1 Модуль - Интегрирование в системы электроснабжения установок возобновляемой энергетики, 15 

кредитов 

ПД ВК El 2302 Электроснабжения 4 5/5 

ПД КВ ORZES 2303 
Основы релейной защит электроэнергетических 

систем 
4 5/5 

БД КВ NVIE 2214 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 4 5/5 

9.2 Модуль - Возобновляемая энергетика в системе электроснабжения, 15 кредитов 

ПД ВК El 2302 Электроснабжения 4 5/5 

ПД КВ EBRZ 2303 Элементная база релейной защиты 4 5/5 

БД КВ AIE 2214 Альтернативные источники энергии 4 5/5 

 

6.1 Модуль - Политико-экономических знаний 

 
Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса:  Цель курса - обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в 

области организации предпринимательства, формирование у студента комплекса знаний по приоритетным 

направлениям предпринимательской деятельности в Казахстане и содействие в правильном ведении 

предпринимательской деятельности в составлении бизнес-планов. 

Краткое содержание дисциплины: Основы предпринимательской деятельности, аспекты 

предпринимательской деятельности, организационные формы, источники финансового обеспечения, правила и 

принципы бизнес-планирования, методы составления бизнес-плана компании, определения 

предпринимательства и бизнеса, виды предпринимательства и организационно-экономические формы, рыночная 

конъюнктура предпринимательской деятельности, экономические и социальные цели предпринимательской 

деятельности. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Высшая математика 
Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) понятие» предприниматель, предпринимательство, 

предпринимательская деятельность  должно иметь представление об основах и экономическом содержании, 

принципах и условиях предпринимательской деятельности, видах предпринимательской деятельности, 

социальном обеспечении бизнеса; C) иметь навыки составления бизнес-планов с овладением навыками и 

знаниями, необходимыми для планирования предпринимательской деятельности, и знать юридическую базу 

регулирования предпринимательской деятельности, уметь использовать ее в надлежащем месте; D) иметь навыки 

составления собственных бизнес-планов с практическим использованием квалификации о состоянии 

предпринимательской деятельности в РК 

 

6.2 Модуль - Политико-правовые дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: м.ю.н. Бекбауова Асель 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение государства и права. Понятие и сущность государства. Типы 
и формы государства. Механизм государства и функции государства. Гражданского общества и правового 

государства. Понятие, сущность, принципы и функции права. Источники (форма) права, норма права, правовые 

отношения. Правовое творчество и реализация права. Правонарушения и ответственность перед законом. 

Понятие права. Сущность понятия права. Понятие и виды функций права. Источники права. Норма права. 
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Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистамС. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность.E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

 

 

 

 

7.1 Модуль – Коммутационной аппаратуры и вспомогательного оборудования 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Промышленная электроника 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: получение студентами широкого круга сведений из различных областей современной 

электроники, необходимых в работе по квалифицированной эксплуатации изделий электронной техники.  

Краткое содержание дисциплины: Основной акцент делается на достижение понимания студентами 

взаимосвязи между физическими закономерностями электронных процессов в твердых телах с конечными 

эксплуатационными характеристиками электронных приборов. 

Построения схемных и математических моделей электронных устройств; Основные свойствае типовых 

электрических цепей при характерных внешних воздействиях; Аналитическое и экспериментальное 

исследования основных процессов, имеющих место в электрических цепях; сравнительные характеристики 

электронных приборов с точки зрения их практического применения в электронных устройствах; 

Пререквизиты: Математика, Физика, Основы энергетики 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Проектирование производственных систем, Энергосистема 

Ожидаемые результаты обучения:  А) Знать физические основы работы, характеристики, параметры и 

эквивалентные схемы электронных приборов; В) использование основных конструкторско-технологических и 
эксплуатационных параметров при решении задач; С)применять электронные приборы для построения 

электронных устройств; Д) Владеть анализом  преобразования сигналов в электронных устройствах; Е) 

Осуществлять синтез простейших электрических цепей с заданными характеристиками. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Информационно-измерительная техника 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: обеспечение теоретической и практической подготовки студентов основным понятиям 

метрологии, информационно-измерительной техники и технологий, анализу и синтезу процессов измерения и 

контроля.  

Краткое содержание дисциплины: достижения современных информационных технологий для поиска и 

обработки больших объемов информации по профилю деятельности в компьютерных системах, сетях, в 

библиотечных фондах и в иных источниках информации; освоение новых образцов программных, технических 

средств и информационных технологий; применение  современных методов исследования с использованием 

компьютерных технологий. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Альтернативная энергетика 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать принцип действия основных измерительных приборов; основные 

погрешности, влияющие на точность измерения; В) произвести измерения электрических и неэлектрических 

величин; С) уметь осуществлять выбор измерительного прибора по заданным метрологическим 

характеристикам; Д) пользоваться виртуальными приборами в среде LabVIEW; Е) произвести обработку 

результатов измерений аналоговых и цифровых приборов.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электрические аппараты 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Освоение теоретических основ электрических и электронных аппаратов, ознакомление с 

принципами работы и техническими характеристиками оборудования.  
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Краткое содержание дисциплины: общая теория электрических аппаратов, физическое содержание процессов, 

их математическое отображение и компьютерное моделирование, конструкции наиболее распространенных 

электрических аппаратов.   

Пререквизиты:Общая  энергетика,  Математика 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Альтернативная энергетика 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умеет готовить документы по выбору электрических аппаратов; В) 

Рассчитать параметры электрических аппаратов; С)  Умеет выполнять технико-экономические расчеты; Д) 

Выбирать схемы электрических аппаратов; Е) Владеет конструкцией наиболее распространенных электрических 

аппаратов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Переходные процессы в энергетике  

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Подготовка высококвалифицированного специалиста, который освоил основы 

переходных процесс, происходящие в системах электропитания, которые являются нормальными (при 

подключении и отключении нагрузок, источников питания, отдельных цепей и других электрических приборов) 

и аварийных ситуациях (короткое замыкание, отключение нагруженного контура или его отдельной фазы, 
синхронная машина из синхронности и других бедствий). 

Краткое содержание дисциплины: Изучение переходных процессов,  возникающих  как при  нормальной 

эксплуатации электроэнергетических систем  (ЭС), так и  в аварийных  условиях,  необходимо  для  понимания  

причин  их возникновения, физической сущности, оценки возможных опасных последствий  и  

целенаправленного  управления  ими.   

Пререквизиты: Математика, Теоретиеские основы электротехники. 

Постреквизиты: Электрические сети и системы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы переходных процессов; В) Изучение переходных 

процессов,  возникающих  как при  нормальной эксплуатации электроэнергетических систем; С) Применять 

формулы для решения задач; Д) Возможность вычисления переходных процессов в энергосистемах Е) умение 

рассчитать эффекты переходных процессов в электроэнергетических системах. 

 

7.2 Модуль  – Специальных дисциплин 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Информционно-измерительные системы управления процессами   

Автор программы: Ихласов А.К. 
Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Информционно-измерительные системы управления 

процессами » является формирование знаний, умений и навыков в области технических измерений и приборов 

электрических и неэлектрических величин. Освоение дисциплины предполагает: - формирование знаний об 

измерениях, методах, принципах и структурах построения технических средств измерений (ТСИ), оценке 

погрешностей измерений и классов точностей; - знание принципов построения государственной системы 

приборов и средств автоматизации (ГСП); - знание основных методов измерения и ТСИ электрических и 

неэлектрических величин; - умение применять ТСИ в профессиональной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Определение физической величины (параметра), измерения, ТСИ, 

размерности величины, истинного и действительного значения величины, метода, единства измерений и т.д. 

Основные виды погрешностей. Метод измерения сигнала путем его непосредственной оценки и измерения путем 

его сравнения с мерой. Разностный (дифференциальный) метод измерения параметра. Мостовые схемы для 

измерения электрических сигналов. Разновидности мостовых схем. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Альтернативная энергетика 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать о мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 

документам; В)Управлять жизненным циклом продукции и ее качеством, С) Участвовать в разработке проектной 
и рабочей технической документации в области автоматизации технологических процессов и производств; Д) 

Применять технические средства измерений (ТСИ) при эксплуатационном обслуживании оборудования; Е) 

Выполнять работы по автоматизации технологических процессов и производств, их обеспечению средств 

автоматизации и управления.   

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электрообрудование распределительных устройств напряжением до и выше 

1000В 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: овладение базовыми знаниями об электрическом оборудовании, используемом в 

распределительных устройствах на подстанциях и станциях; их устройстве, областям применения, 

характеристикам и параметрам, принципам их действия, условиям эксплуатации 
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Краткое содержание дисциплины: Общие сведения об электрических установках. Классификация 

электрических установок. Основные требования, предъявляемые к электрическим установкам согласно ПУЭ. 

Номинальные параметры и режимы работы. Параметры, характеризующие надежность работы электрических 

установок.  Основные понятия и общие закономерности для определения электродинамических сил. 

Электродинамические усилия в проводниках переменного сечения. Изучение физических основ и основных 

положений теории электрических аппаратов; приобретение практических навыков по расчету, выбору и 

эксплуатации электрооборудования для распределительных устройств напряжением до и выше 1000 В. 

Пререквизиты:Общая  энергетика,  Математика 

Постреквизиты: Электроэнергетика, Альтернативная энергетика 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать физические явления, протекающие в электрических аппаратах;  В) 

Классифицировать  электрические аппараты; С) Применять электрические аппараты для повышении качества и 

энергоэффективности распределения электроэнергии; Д)  решать задачи  для улучшения бесперебойности 

электроснабжения; Е) Использовать современные и перспективные направления в развитии электрических 

аппаратов . 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Электромагнитные переходные процессы в энергетических системах  

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: Дать студентам необходимые знания в области анализа авариных режимов при 

эксплуатацииэлектроэнергетических систем. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение переходных процессов дает ясное представление о причинах 

возникновения и физической сущности явлений, знание математических выражений, описывающих эти явления, 

терминологии и определений, возможность использования практических критериев и методов их 

колическтвенной оценки с целью прогнозирования и предотвращения опасных последствий этих процессов, 

навыки переходных процессов. 

Пререквизиты: Математика, Теоретиеские основы электротехники. 

Постреквизиты: Электрические сети и системы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основы переходных процессов; В) Изучение переходных 

процессов,  возникающих  как при  нормальной эксплуатации электроэнергетических систем; С) Применять 

формулы для решения задач; Д) Возможность вычисления переходных процессов в энергосистемах Е) 

Использовать умение рассчитать эффекты переходных процессов в электроэнергетических системах. 

 

8 Модуль – Привод электроустановок 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электрические машины 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: Изучение выбора электрических и электронных машин в соответствии с техническими и 

экономическими требованиями к ним. 

Краткое содержание дисциплины: Электрические  машины  представляют  основную  и  важнейшую  часть  

силового электрооборудования.  Данная дисциплина изучает электрические машины  - электромеханическое 

устройство, способное преобразовать механическую энергию в электрическую и обратно. В первом случае 

происходит выработка электроэнергии (машины являются генераторами), во втором – её потребление 

(электродвигатели).  

Пререквизиты: Общая энергетика,  Теоретиеские основы электротехники. 

Постреквизиты: Нетрадиционные и альтернативные источники энергии, Альтернативные источники энергии. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать  конструкции наиболее распространенных электрических машин;  

В) Классифицировать  электрические машины; С) Применять соответсвующие документы, связанные с выбором 

электрических машин; Д)  Решать технико-экономические расчеты; Е) Использовать современные и 

перспективные направления в развитии электрических машин.  
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электропривод и автоматизация 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: Изучить студентами электромеханические свойства  двигателей, научить рассчитывать 

характеристики двигателей постоянного и переменного тока, научить разрабатывать принципиальные схемы 

электроприводов, разрабатывать и рассчитывать системы регулирования,  рассчитывать и выбирать двигатели. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает механику электропривода, электромеханические 

свойства двигателей постоянного и переменного токов, вопросы выбора мощности двигателей, вопросы 

разработки и проектирования современных электроприводов.  

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Информационно- измерительная техника. 

Постреквизиты:  Электрические станции и подстанции 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Знать преимущества и недостатки, роль нелинейных систем,  принципы 

организации в различных отраслях народного хозяйства;  В) Классифицировать  систему управления; С) 

Применять процессы для контроля и управления охлаждением автоматических и автоматизированных систем; 

Д)  Разрабатывать принципиальные схемы электроприводов; Е) Использовать современные процессы  развития,  

средства и системы  автоматизации. 

  

9.1 Модуль - Интегрирование в системы электроснабжения установок возобновляемой энергетики 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электроснабжения 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. 

Цель изучения курса: получение студентами широкого круга сведений из различных областей современной 

электроники, необходимых в работе по квалифицированной эксплуатации изделий электронной техники.  

Краткое содержание дисциплины: Основной акцент делается на достижение понимания студентами 

взаимосвязи между физическими закономерностями электронных процессов в твердых телах с конечными 

эксплуатационными характеристиками электронных приборов. Место энергетики в техническом прогрессе; 

энергетические ресурсы Земли, РК и их разновидности; классификацию графиков электрических нагрузок; 
технологический процесс получения электроэнергии на электрических станциях; способы передачи и 

распределения электроэнергии; классификацию и требования к 6 электрическим сетям; конструктивные 

особенности электропривода; классификацию электропривода;  способы, механизмы, оборудование и системы 

для преобразования ВИЭ; основные характеристики электрических нагрузок;  элементная база релейной защиты. 

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Информационно- измерительная техника. 

Постреквизиты: Электрическое осещение. Основы светотехники 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать  и читать электрические схемы;  В) Классифицировать  

электрические сети по различным параметрам; С) Анализировать схемы распределения электрической энергии; 

Д)  уметь читать схемы электрических сетей, станции и подстанций, работы с научно-технической литературой 

и интернет ресурсами; Е) Использовать технологические схемы электрических станций для оформления учебных 

работ.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы релейной защиты электроэнергетических систем 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: изучение современных средств релейной защиты, системной и технологической 

автоматики как основных средств повышения надежности работы энергосистем в нормальных и аварийных 
режимах. 

Краткое содержание дисциплины: Принципы релейной защиты и автоматики устройств энергосистем. Их 

схемы. Элементарная база релейной защиты. Расчет и выбор устройств релейной защиты. 

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электрические машины 

Постреквизиты: Электрические сети и системы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать принципы построения и функционирования основных типов 

устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем; В) Применять, эксплуатировать и 

производить выбор элементов релейной защиты и автоматики; С) Владеть методами анализа режимов работы 

электроэнергетического и электротехнического оборудования ЭЭС; D) Рассчитать  параметры устройств 

релейной защиты и автоматики; Е)Использовать  расчет при выборе устройств релейной защиты. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Познакомиться с нетрадиционными источниками энергии, их достоинствами и 

недостатками, а также выяснить для себя перспективы внедрения возобновляемых источников энергии.  

Краткое содержание дисциплины: Солнечная энергия. Преимущества биоэнергии. Достоинства и недостатки 
солнечной энергетики. Использование энергии ветра. Недостатки и достоинства ветровой энергетики. 

Приливные электростанции (ПЭС). Использование геотермальных источников. Недостатки геотермальных 

источников. Преимущества геотермальных источников.  

Пререквизиты: Общая энергетика. Теоретические основы электротехники 

Постреквизиты: Электрические сети и системы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные нетрадиционные источники энергии. В)Изучать 

энергетический потенциал, принципы и методы практического использования С) Решать технико-экономические 

расчеты; D) Владеть проблематикой применения нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Е)  

Использовать тепловые схемы объектов с нетрадиционными источниками энергии.  

 

9.2 Модуль - Возобновляемая энергетика в системе электроснабжения 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Элементная база релейной защиты  

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Изучение современных средств релейной защиты, системной и технологической 

автоматики как основных средств повышения надежности работы энергосистем в нормальных и аварийных 

режимах. 

Краткое содержание дисциплины: Элементная база устройств релейной защиты электрических систем и 

основы их создания. Реле защиты микропроцессора. Расчет и выбор устройств релейной защиты. 

Пререквизиты: Теоретические основы электротехники, Электрические машины 

Постреквизиты: Электрические сети и системы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать принципы построения и функционирования основных типов 

устройств релейной защиты и автоматики электроэнергетических систем; В) Рассчиать устройств релейной 

защиты; С) Применять, эксплуатировать и производить выбор элементов релейной защиты и автоматики; D) 

Владеть методами анализа режимов работы электроэнергетического и электротехнического оборудования ЭЭС; 

Е) Использовать методы расчета параметров устройств релейной защиты в  автоматике. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Альтернативные источники энергии 

Автор программы: Ихласов А.К. 

Цель изучения курса: Ознакомление будущих специалистов с альтернативными источниками энергии, 

стимулирование их деятельности для развития этого направления техники и технологии 

Краткое содержание дисциплины: Нетрадиционные источники энергии, современные методы их 

использования, проблемы и перспективы развития нетрадиционной энергетики, методы  расчета установок 

альтернативной энергетики. Способность рассчитывать режимы работы электроэнергетических установок 

различного назначения, определять состав оборудования и его параметры, схемы электроэнергетических 

объектов,  способностью использовать технические средства для измерения основных параметров 

электроэнергетических и электротехнических объектов и систем и происходящих в них процессов. 

Пререквизиты: Общая энергетика. Теоретические основы электротехники 

Постреквизиты: Электрические сети и системы 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать основные альтернативные источники энергии; В) Изучать принцип 

работы и устройства альтернативных источников энергии; С) Рассчитать эффективность использования данных 

источников в бытовых условиях; D) Владеть проблематикой применения альтернативных  источников энергии;  

Е) Использовать тепловые схемы объектов с возобновляемыми источниками энергии. 

 
6В07201 – ГОРНОЕ ДЕЛО  
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5 Модуль – Дисциплины профессиональных навыков, 8 кредитов 

ООД ОК Fil 2106 Философия  3 5/5 

БД ВК POIYa  2205 Профессиональнo-ориентированный иностранный язык 3 3/3 

6.1 Модуль  – Общетехнические дисциплины и предпринимательские навыки, 25 кредитов 

БД КВ ОG 2206 Основы геологии 3 5/5 

БД КВ OКG 2207 Основы компьютерной графики 3 5/5 

ООД КВ OPB 2107 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5/5 

БД КВ ET 2208 Электротехника 3 5/5 

БД КВ FGP 2209 Физика горных пород 4 5/5 

6.2 Модуль – Инженерные и экономические дисциплины, 25 кредитов 

БД КВ IngG 2206 Инженерная геология 3 5/5 

БД КВ IG 2207 Инженерная графика 3 5/5 

ООД КВ EUR 2107 Экология и устойчивое развитие 3 5/5 

БД КВ ЕOE  2208 Электротехника и основа электроники 3 5/5 

БД КВ USM 2209 Управление состоянием массива 4 5/5 

7.1 Модуль – Профессионально-ориентированные дисциплины, 23 кредитов 

БД ВК RGPV 2210 Разрушение горных пород взрывом 4 5/5 
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БД КВ MDPGR 2211 Маркшейдерское дело на ПГР 4 5/5 

БД КВ TBBR 2212 Технология ведение взрывных работ 4 5/5 

БД КВ GMSUP 2213 Горно-транспортные машины и стационарные установки на ПГР 4 5/5 

БД    Производственная практика 4 3/3 

7.2 Модуль – Специализированные дисциплины, 23 кредитов 

БД ВК RGPV 2210 Разрушение горных пород взрывом 4 5/5 

БД КВ GSPI 2211 Геометризация свойств полезных ископаемых 4 5/5 

БД КВ PVVR 2212 Правила ведения взрывных работ  4 5/5 

БД КВ GMSUK 2213 
Горно-транспортные машины и стационарные установки на 

карьерах 
4 5/5 

БД    Производственная практика 4 3/3 

 

 

 

 

5 Модуль – Дисциплины профессиональных навыков 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Профессиональнo-ориентированный иностранный язык 

Автор программы: Ерсайынова А.А. 

Цель изучения курса: обучение профессионально-ориентированному иноязычному общению с развитием 
личностных качеств студента, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных 

навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена и ориентирована на потребность студентов в 

изучении английского языка, диктуемую особенностями будущей профессии или специальности. Сущность 

профессионально – ориентированного обучения английскому языку заключается в его интеграции со 

специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования 

профессионально значимых качеств личности.  

Пререквизиты: Иностраный язык. Казахский (руский) язык 

Постреквизиты: Разрушение горных пород взрывом. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Организовывать речевую деятельность в соответствии с задачами 

коммуникации, речевой ситуацией, личностными особенностями партнера как представителя другой культуры и 

характером протекания общения; В. Применять разнообразные языковые и речевые средства адекватно 

социальным факторам, ситуации общения, статусу собеседника и его коммуникативным намерениям; С. 
Выстраивать свое вербальное и невербальное поведение в сферах профессионального и научного общественно-

политического общения; D. Осуществлять профессиональную деятельность в лингвистическом, 

социолингвистическом, информационно-аналитическом и коммуникативных аспектах; Е. Быть компетентным: в 

использовании иностранного языка в речевых профессионально-ориентированных ситуациях общения, в 
профессиональной иноязычной среде с осознанием потребности применения соответствующих речевых 

образцов и тактики речевого профессионального поведения. 

 

6.1 Модуль – Общетехнические дисциплины и предпринимательские навыки 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы геологии 

Автор программы: Ахметова М.Р. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является получение знаний о геологии, как науке и 

начальных сведений о геологических процессах в окружающей среде, ознакомление с основными методами 

геологических, геофизических исследований. 

Краткое содержание дисциплины: Основным направлением изучения геологии является литосфера (литос – 

камень), представляющая твердую наружную оболочку Земли. Главными объектами изучения геологии являются 

минералы, горные породы, геологические тела, вымершие организмы (окаменелости), газовые и жидкие среды, 

физические поля. Предметом геологии является пространственно-временные модели развития геологических 

процессов. 

Пререквизиты: Основы горного производства. Физика  
Постреквизиты: Физика горных пород, Разрушение горных пород взрывом. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Ознакомление с основными методами геологических, геофизических 

исследований и устанавливать взаимосвязи между отдельными геологическими процессами на основе 

исторических методов; В. Давать научное объяснение современной геологической картине мира; С. Понимать 

роль человечества и его хозяйственной деятельности, в т.ч. при добыче полезных ископаемых, на геологическую 

среду; D. Пользоваться геологическими картами, компасом и другим геологическим оборудованием, определять 

наиболее распространенные горные породы и минералы; Е. Понимать ответственность человечества за процессы, 
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происходящие в 

геологической среде. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы компьютерной графики 

Автор программы: Абдрашев Р.М. 

Цель изучения курса: Изучение принципов и разновидностей компьютерного моделирования, а также целей и 

этапов реализации компьютерного эксперемента при решении задач, где возникает потребность в компьютерном 

математическом моделировании. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет предназначен осваивать компьютерную графику 

исследовательской деятельности, решения задач горнорудных процессов, возникающих в процессе разработки 

новых технологических процессов производства руд и соответствующего оборудования. Здесь содержатся 

базовые знания, необходимые для разработки двумерных и трехмерных приложений компьютерной графики. По 

данной дисциплине студенты будут изучать работу чертежа и проектов. 

Пререквизиты: Основы горного производства. Физика  

Постреквизиты: Экономика, планирование и управление горным предприятием, Экономика и менеджмент 

горного производства. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать принципы компьютерного моделирования. В. На 

практике анализировать разновидности компьютерного моделирования. С. Способность к владению навыками 

компьютерного математического моделированию и навыками организации вычислительного эксперемента и 

обработки его результатов. D. Знания в области компьютерного математического моделирования в 

теоретических и эксперементальных исследованиях. Е. Знать подходы к классификации моделей. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Бимбетова Б. 

Цель изучения курса: Формирование компетенции будущих специалистов по организации современного 

бизнеса на основе теоретического и практического материала.  

Краткое содержание дисциплины: Организация бизнеса является современной наукой об организационных и 

производственно-экономических отношениях в сфере бизнеса, возможностях применения научных подходов на 

практике, а также механизме принятия управленческих решений в области организации бизнеса, собственного 

дела, по приоритетным направлениям предпринимательской деятельности.  

Пререквизиты: Математика. Основы горного производства 

Постреквизиты: Технология ведения взрывных работ, Разрушение горных пород взрывом. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Демонстрировать знание и понимание в области бизнеса и 

предпринимательства, основанном на общем среднем образовании; В. На практике применять эти знания и 

понимание проблем организации бизнеса на профессиональном уровне и обладать компетенцией, необходимой 

для эффективной организации бизнеса и предпринимательства. С. осуществлять сбор и интерпретацию 

информации по организации бизнеса для выработки решений с учетом социального фактора, экономических и 

этических соображений. D. Владеть умением сообщать информацию, идеи, вырабатывать решения в области 

организации бизнеса и предпринимательства. Е. Приобрести навыки научных концепций необходимые для 

продолжения образования в магистратуре и программах MBA. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электротехника 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: обеспечивает формирование базовых знаний технолога, необходимых для его 

деятельности областях электротехники: электрические и магнитные цепи, трансформаторы, электрические 

машины, электроизмерительные приборы, а также электроники: полупроводниковые приборы, преобразователи, 

усилители, импульсные устройства, логические элементы, цифровые и микропроцессорные средства. 

Краткое содержание дисциплины: Изучает расчеты электрического поля, магнитных и трехфазных цепей, 
законы Кирхгофа, методы контурных токов и узловых потенциалов, основы матричных методов расчета 

электрических цепей, анализ показании электрических измерении, мощность электрических цепей, технические 

характеристики трансформаторов, электрических машин и приборов в горном производстве. 

Пререквизиты: Основы горного производства. Физика   

Постреквизиты: Технология ведения взрывных работ, Разрушение горных пород взрывом. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать фундаментальные законы электротехники и 

электроники. В. знать методы и принципы формализации процессов в электрических, магнитных и электронных 

цепях, методы их анализа и математического моделирования, в том числе и на ЭВМ. С. Способность рассуждать 

о физических процессах в электрических и магнитных полях, дифференциальном исчислении, аналитической 

геометрии и алгебре, функции комплексного переменного, системах единиц основных физических величин. D. 

Уметь планировать и реализовать экспериментальные исследования с применением методов обработки 

результатов эксперимента. Е. Знать технические характеристики трансформаторов, электрических машин и 
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приборов в горном производстве. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Физика горных пород 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Изучить количественные и качественные характеристики физико-технических свойств и 

параметров пород, их зависимости от состава и строения пород. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс рассматривает физические свойства, явления и процессы, 

происходящие в горных породах при ведении горных работ, обработке и переработке полезных ископаемых. 

Количественные и качественные характеристики физико-технических параметров пород, их зависимости от 

состава и строения пород. Изменчивости от воздействия внешних физических полей и методов их измерения. 

Общие понятия физики горных пород. Минералы и горные породы. Структура и текстура горных пород. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика 

Постреквизиты: Переработка и обогащение полезных ископаемых, Процессы подготовки горных пород к 

выемке на карьерах 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных аспектов и понятий о свойствах горных 

пород.В. Использование на практике знаний о полученных в процессе проведения практических заданий. С. 
Изучение общих вопросов и принципов касаемых физики горных пород. D. Знания в области основных физико-

механических свойств горных пород, влияние свойств горных пород на выбор системы открытой и подземной 

разработки месторождений полезных ископаемых, вопросы выбора технологии, принципы обогащения полезных 

ископаемых. Е. Иметь навыки и знания в параметрах и свойствах горных пород для выбора средств механизации 

и организации труда при разработке месторождений полезных ископаемых. 

 

6.2 Модуль – Инженерные и экономические дисциплины 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Инженерная геология 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Инженерно – геологические исследования проводят для обоснования проектирования 

различных видов строительства, разведки, эксплуатации месторождения полезных ископаемых, а также для 

осуществления других различных мероприятий.  

Краткое содержание дисциплины: Это дисциплина, которая изучает геологические процессы верхних 

горизонтов земной коры и физико – механические свойства горных пород в связи с инженерно – строительной 

деятельностью человека. Рассматривает состав, структуру, текстуру и свойства горных пород как грунтов; 
разрабатывает прогнозы тех процессов и явлений, которые возникают при взаимодействии сооружений с 

природной обстановкой, и пути возможного воздействия на процессы с целью устранения их вредного влияния.  

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика 

Постреквизиты: Технология ведения взрывных работ, Технология строительства вертикальных стволов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных аспектов и понятий о геологии.В. 

Использование на практике знаний о полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение 

общих вопросов и принципов касаемых инженерной геологии. D. Знания в области основных инженерно-

геологических условий в целях выбора наиболее рациональных фундаментов, а также технологический процесс 

выполнения строительных работ и необходимых мероприятий по инженерному улучшению выбранной 

территории (это: замачивание грунтов, крепление, мелиорация и т.д.). Е. Иметь навыки и знания с целью 

обоснования регионального размещения объектов народного хозяйства и правильного освоения новых 

территорий дополняется также не только требованиями изучения инженерно-геологических условий, а и 

необходимостью разработки прогнозов развития современных геологических процессов и явлений в целях 

предотвращения стихийных бедствий. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Инженерная графика 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Целью изучения инженерной графики является развитие у студентов пространственного 

воображения и конструктивно геометрического мышления, выработка способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм, соотношений частей и целого на основе графических моделей. 

Краткое содержание дисциплины: Это дисциплина, которая содержит сведения, необходимые для выполнения 

и оформления машиностроительных чертежей; описаны техника и принципы нанесения размеров; правила 

выполнения электрических схем. Учебник предназначен для подготовки бакалавров и специалистов 

информационно-телекоммуникационных направлений инженерно-технических вузов и соответствует 

содержанию государственного образовательного стандарта. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика 

Постреквизиты: Разрушение горных пород взрывом, Технология строительства вертикальных стволов. 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные правила разработки, выполнения, оформления и чтения 

конструкторской документации. В. Уметь использовать полученные знание при оформлении и выполнении 

конструкторских документов. С. Обоснования необходимых стандартов ЕСКД и сисем проектной документации 

в строительстве. D. Уметь анализировать графические представления пространственных образов и схем. Е. 

Приобретение умений и навыков по конструкции аппаратов, используемых в различных процессах и операциях 

горнорудных предприятий. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экология и устойчивое развитие 

Автор программы: Исенгалиева Г.А 

Цель изучения курса: Изучение основ общей и прикладной экологии для развития экологического мышления и 

формирования экологических подходов во взаимоотношениях с окружающей средой. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении дисциплины особое внимание уделяется изучению вопросов 

экологии, охраны окружающей среды, с целью раскрытия и познания всего многообразия, взаимосвязей между 

растениями, животными и их средой обитания. Изучение дисциплины способствует формированию у студентов 

логического мышления, дает представления об общих закономерностях взаимодействия живых организмов со 

средой обитания, о проблемах, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду, рассмотрению 
конкретных задач и приоритетов природоохранной деятельности, осознание единства человека и природы. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика 

Постреквизиты: Экология горного произвосдтва, Охрана труда на подземных горных работах 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные закономерности, определяющие взаимодействия живых 

организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и 

их динамику. В. Уметь разбираться в современных концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без катастрофических кризисов. С. Использовать 

полученные знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и окружающей среды в практической 

деятельности для сохранения устойчивого развития. D. Уметь выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их регулирования. Е. Навыки анализа экологических 

процессов, постановки конкретных задач и приоритетов устойчивого развития природы и общества и 

использования полученных знаний для решения экологических задач; знания по закономерностям развития 

биосферы и условий сохранения её устойчивости, а также реализации идей устойчивого развития в разных 

странах, в том числе и в Республике Казахстан. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электротехника и основа электроники 

Автор программы: Жубаев С. 

Цель изучения курса: Дать студентам знания и практические навыки по основам физики современной 

элементной базы, ее характеристикам и параметрам, особенностям применения и эксплуатации в основных 

электронных устройствах, достаточные для изучения последующих общепрофессиональных и специальных, 

радиотехнических дисциплин и самостоятельного решения инженерных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Изучает основы теории электрических цепей постоянного, переменного, 

однофазного и трехфазного токов и магнитных цепей, устройство и принцип работы трансформаторов и 

электрических машин, применение законов Ома, Кирхгофа для расчета линейных цепей, расчет параметров и 

характеристик однофазного трансформатора. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика 

Постреквизиты: Электроснабжение и основы автоматизации горного производства, Электроснабжение и 

автоматизация производственных процессов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать методику расчета линейных цепей переменного тока, 

электрических цепей с переменными параметрами и магнитных цепей. В. На практике измерять и рассчитывать 

характеристики и параметры ЭП и грамотно пользоваться ими при проведении электрических расчетов, 
конструирование схем и эксплуатации РЭО. С. Способность рассуждать о разливочных и термических процессах; 

о выборе вида и режима термической и комбинированных способов обработки металлов и сплавов, учитывая 

химический состав, исходное структурное состояние и заданный комплекс свойств и вынести суждения, 

проанализировав их. D. Уметь рассчитывать линейные и нелинейные цепи переменного тока. Е. Уметь 

самостоятельно работать со справочной, учебной и научно-технической литературой по ЭП. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Управление состоянием массива 

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Изучить количественные и качественные характеристики проявления горного давления в 

массиве пород с целью эффективного управления давлением при ведении горных работ.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение горного давления в подземных 
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сооружениях (шахтах, рудниках и т.д.).  Изучение горного давления очень важно для выбора крепления и 

поддержания подземных выработок в рабочем состоянии на протяжении всего времени работы подземных 

сооружений. Правильное управление состоянием массива горных пород позволяет вести безопасную и 

эффективную добычу полезных ископаемых. Состав, строение и физические свойства горных пород. Структурные 

особенности массивов горных пород. Естественное напряженное состояние массивов пород. Управление 

состоянием массива при проведении выработок и строительстве подземных сооружений. Особенности 

напряжённо-деформированного состояния массива пород вокруг очистных выработок. Основные принципы 

выбора способа управления состоянием массива при ведении очистных работ. Управление состоянием массива 

при системах с естественным поддержанием выработанного пространства. Поддержание выработанного 

пространства целиками. Формы целиков. Управление состоянием массива при системах с искусственным 

поддержанием выработанного пространства: с закладкой выработанного пространства. Создание искусственных 

массивов из твердеющих смесей. Нормативная прочность закладочного материала. Управление состоянием 

массива при системах с магазинированием руды. Управление состоянием массива при системах с креплением 

очистного пространства. Управление состоянием массива при системах с обрушением руды и вмещающих пород. 

Управление состоянием массива в условиях динамических проявлений горного давления. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика 

Постреквизиты: Переработка и обогащение полезных ископаемых, Процессы подготовки горных пород к 
выемке на карьерах 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные понятия и состояния массива справок, 

геологические характеристики, способы их выявления и оборудования, запасов, горно-геологических условий 

разработки месторождения, технологические параметры состояния процессов контроля состояния массива, 

управление состоянием массива. В. На практике применять лабораторные способы определения свойств и 

состояния массива. С.Способность к вынесению суждений при изучении физической сущности процессов и 

явлений, происходящих в массиве горных пород при подземной разработке. D. Уметь решать вопросы, связанных 

с планировкой горных выработок, выбором технологических параметров. Е. Уметь использовать полученные 

знания и опыты, далее совершенствовать профессиональные знания. 

 

7.1 Модуль – Профессионально-ориентированные дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Разрушение горных пород взрывом 

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Является изучение основных видов промышленных ВВ, их свойств, способов и средств 

взрывания. 
Краткое содержание дисциплины: Взрывные работы составляют основу всех видов проходческих и добычных 

работ в горной отрасли. В дисциплине изучаются основные виды промышленных взрывчатых веществ (ВВ), 

применяемые средства взрывания (СВ), даётся гидродинамическая теория взрыва, механизм взрывных реакций 

из различных компонентов, изучаются основные свойства ВВ (чувствительность, работоспособность, 

бризантность), вопросы хранения и складирования взрывчатых материалов (ВМ), доставки ВМ до забоев, 

правила составления взрывных сетей. Промышленные взрывчатые вещества (ВВ). Способы бурения шпуров и 

скважин. Разрушающее, сейсмическое и воздушное действие взрыва. Регулирования степени дробления горных 

пород взрывом. Взрывные горных пород на земной поверхности. Взрывные работы при подземной добыче 

полезных ископаемых. Взрывные работы при проведении подземных выработок. Дробление негабаритных 

кусков породы. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика  

Постреквизиты: Охрана труда на подземных горных работах  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные понятия о взрыве и взрывчатых материалах; 

основы теории детонации взрывчатых веществ; физико-химические характеристики взрывчатых веществ; 

основы охраны труда и промышленной безопасности при использовании взрывчатых веществ; основные 

источники травматизма на горных предприятиях при взрывных работах; условия возникновения взрывов; 
правила подготовки и производства взрывных работ на горных предприятиях; схемы механизации взрывных 

работ. В. На практике уметь выявлять опасные и вредные факторы взрывов на горных предприятиях; 

прогнозировать развитие взрывов на горных предприятиях; осуществлять выбор взрывчатых веществ и средства 

их инициирования; классифицировать промышленные взрывчатые вещества; определять параметры 

буровзрывных работ при проведении горизонтальных и наклонных горных выработок; организовывать 

проведение взрывных работ в подземных условиях и в карьерах. С. Владеть методами скважинных и камерных 

зарядов; общими принципами расчета массы закладываемого заряда; основными принципами создания и 

методами испытания предохранительных взрывчатых веществ; методами подготовки средств инициирования к 

взрывным работам. D. Уметь объяснять технологию безопасности взрывных работ в горной промышленности. 

Е. Быть готовым эффективно использовать полученные знания в последующих дисциплинах, чтобы продолжить 

обучение с высокой степенью автономности. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Маркшейдерское дело на ПГР 

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Изучить производство топографической съемки поверхности и маркшейдерской съемки 

подземных горных выработок с составлением комплекта графической документации, которые используются на 

шахтах и подземных рудниках. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает вопросы создания на поверхности в пределах горного 

отвода данного предприятия планово-высотной опорной геодезической и съемочной сетей; производство 

топографической съемки поверхности и  маркшейдерской съемки, подземных горных выработок с составлением 

комплекта графической документации, систематически пополняемой по мере ведения горных работ; перенесение 

геометрических элементов проекта горных выработок и технических сооружений в натуру; задание направлений 

горным выработкам, осуществление  контроля за соблюдением проектных направлений, уклонов и размеров их 

сечений; ведение инструментальных наблюдений за сдвижением земной поверхности и толщи горных пород под 

влиянием подземных горных разработок. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика, Математика 

Постреквизиты: Процессы поддержания выработанного пространства, Процессы подготовки горных пород к 
выемке.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ теодолитной съёмки и нивелирования при обслуживании 

подземных горных работ. В. Использование на практике знание полученных в процессе проведения практических 

заданий. С. Изучение общих вопросов и принципов производство топографической съемки поверхности и 

маркшейдерской съемки, подземных горных выработок с составлением комплекта графической документации. 

D. Знания в области маркшейдерского дела на шахтах и подземных рудниках влияет на эффективную проходку 

подготовительных и нарезных выработок и добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в вопросах 

маркшейдерского дела на шахтах и подземных рудниках позволит проводить правильно и эффективно все виды 

подготовительных, добычных работ в шахте или подземном руднике. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология ведение взрывных работ 

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Приобретение будущими специалистами необходимых навыков в области обоснования, 

выбора и внедрения эффективных технологических решений при производстве буровзрывных работ в 

конкретных условиях. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изучается технология ведения подземных взрывных работ. 
Изучаются основные схемы и способы взрывной отбойки на проходческих и добычных участках. Даётся расчёт 

и технология проведения массовых взрывов. Даются расчёты по различным схемам и способам взрывания 

очистной выемки. Рассчитываются циклограммы проходческих работ, увязанные с проведением взрывов по 

времени и месту проведения взрывов на подземных участках. Взрыв. Взрывчатые вещества. Кислородный баланс 

и ядовитые газы взрыва. Определение количества газов взрыва. Способы определения работоспособности, 

бризантности и степени безопасности ВВ. Общий порядок использования взрывчатых материалов. Взрывчатые 

химические соединения.  

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика  

Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Технология строительства вертикальных стволов.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать способы бурения шпуров и скважин в забое подземной 

выработки. В. На практике уметь выбирать ВВ и СВ, назначить конструкцию зарядов и определить расчетные 

параметры взрывных работ на проходку выработки при обычном и гладком взрывании, включая расход ВМ; 

выбирать эффективный способ бурения шпуров, подобрать рабочий буровой инструмент, буровые машины, 

механизмы и приспособления для бурения; установить оптимальную глубину комплекта шпуров; составить 

паспорт буровзрывных работ; определить границы опасной зоны. С. Способность оценивать 

конкурентоспособность отечественного бурового и горного оборудования. D. Уметь обьяснять способы 

взрывания зарядов в забое подземной выработки, конструкцию шпуровых и скважинных зарядов, их виды и 
расположение в забое подземной выработки. Е. Быть готовым эффективно использовать полученные знания в 

последующих дисциплинах, чтобы продолжить обучение с высокой степенью автономности. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Горно-транспортные машины и стационарные установки на ПГР 

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Ознакомить с существующими видами подземного транспорта и областями их 

применения, общим устройством и основными параметрами транспортных машин, методиками тяговых и 

эксплуатационных расчетов различных видов транспорта, основами эксплуатации этих машин на горных 

предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изучаются все виды горно-транспортных машин и 

стационарных установок, которые применяются на подземных рудниках. К горно-транспортным машинам 
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относятся автосамосвалы, погрузчики, доставочные машины, конвейера, скрепера, подземный железнодорожный 

транспорт и др. К стационарным установкам относятся все виды насосов, компрессоров, подъёмные машины, 

вентиляторы главного проветривания и сопутствующее этим стационарным установкам вспомогательное 

оборудование. Правильный выбор необходимых видов и количества горно-транспортных машин и механизмов, 

а также стационарного оборудования позволяет вести эффективную и экономичную добычу полезных 

ископаемых. Общие сведения и классификация горных машин.  

Пререквизиты: Основы горного производства, Основы геологии 

Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Процессы перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и пониматьосновные горнотехнические понятия, терминологию, 

условные обозначения транспорта на планах горных работ. В. На практике применять вычислительную технику 

и специальные программы для расчетов основных параметров транспортных машин (конвейеров,электровозной 

откатки,трубопроводного транспорта) и систем горных предприятий. С. Способность оценивать горно-

геологические условия при эксплуатационной разведке и добыче твердых полезных ископаемых; влияния 

свойств горных пород и состояния породного массива на выбор технологии и механизации разработки 

месторождений полезных ископаемых; анализировать процессы горного, горно-строительного производств и 
комплексы используемого оборудования как объекты управления; расчет геометрических, кинематических, 

силовых, прочностных и энергетических параметров горных машин и оборудования для подземных работ. D. 

Уметь объяснять по инструкциям принципы действия и основы теории рабочих процессов машин, применяемых 

при подземной разработке полезных ископаемых. Е. Данная дисциплина дает основу грамотного подхода к 

разработке рабочих механизмов и оборудования, обоснованию технической экологической эффективности 

подземных горных работ. 

 

7.2 Модуль – Специализированные дисциплины 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Геометризация свойств полезных ископаемых 

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Изучить производство топографической съемки поверхности и маркшейдерской съемки 

подземных горных выработок с составлением комплекта графической документации, которые используются на 

шахтах и подземных рудниках. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине изучаются вопросы оценки месторождения, а также 

рационального планирования и ведения горных работ наряду с выявлением формы и условий залегания залежи 
полезного ископаемого. Совокупность работ, связанных с выяснением качественных особенностей и их 

количественной характеристики, а также с графическим изображением закономерностей их распределения, 

называется геометризацией качественных свойств месторождения. Эти работы могут производиться по 

отдельным выработкам или скважинам, по отдельным горизонтам (слоям залежи) или по всему месторождению 

в целом. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика горных пород 

Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Проведение подготовительных и нарезных выработок 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ оценки месторождения, а также рационального 

планирования и ведения горных работ наряду с выявлением формы и условий залегания залежи полезного 

ископаемого. В. Использование на практике знаний о полученных в процессе проведения практических заданий. 

С. Изучение общих вопросов и принципов определения качественных свойств месторождения. D. Знания в 

области рационального планирования и ведения горных работ наряду с выявлением формы и условий залегания 

залежи полезного ископаемого влияет на эффективную добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и 

знания в вопросах выполнения работ, связанных с выяснением качественных особенностей месторождения и 

количественной характеристики полезного ископаемого, а также с графическим изображением закономерностей 

распределения полезного ископаемого, позволит проводить правильно и эффективно все виды подготовительных 

и добычных работ в карьере. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Правила ведения взрывных работ  

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Изучить правила ведения взрывных работ на карьерах на шахтах. Составление различных 

нормативных документов необходимых для правильного ведения взрывных работ рудниках. 

Краткое содержание дисциплины: В этой дисциплине рассматриваются правила безопасного ведения 

взрывных работ на открытых и подземных горных работах. Даются правила подготовки взрывников, правила 

хранения и доставки ВМ до забоев, порядок уничтожения ВМ и др. Изучается порядок составления паспортов и 

проектов буровзрывных работ на горных предприятиях. Даются расчёты: по определению безопасного 

расстояния при проведении взрывов; при взрывании на выброс; при взрывании детонирующим шнуром; при 

составлении электровзрывной сети и т.д. Взрывные работы составляют основу всех видов вскрышных и 
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добычных работ в горной отрасли на карьерах. В дисциплине изучаются основные способы взрывания, типы ВВ 

и СВ применяемые на открытых горных работах. Студенты учатся составлять и рассчитывать взрывные сети 

(цепи) для ведения взрывных работ на карьерах. Изучаются вопросы хранения и складирования взрывчатых 

материалов (ВМ), доставки ВМ до забоев, правила составления взрывных сетей и порядок взрывания согласно, 

разработанных и утверждённых паспортов или проектов взрывания. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика  

Постреквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке на карьерах, Процессы отбойки и доставки руды.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных типов ВВ и видов СВ. В. Использование на практике 

знаний о полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение общих вопросов и принципов 

касаемых расчёта взрывных сетей. D. Знания в области технологии ведения взрывных работ на карьерах влияет 

на эффективную проходку подготовительных и разрезных траншей и добычу полезного ископаемого. Е. Иметь 

навыки и знания в вопросах правил ведения взрывных работ позволит проводить безопасно и эффективно все 

виды взрывных работ на карьерах. 

 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Горно-транспортные машины и стационарные установки на карьерах 

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Изучить основные виды и типы горно-транспортных машин и стационарных установок, 

которые используются на карьерах. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изучаются все виды горно-транспортных машин и 

стационарных установок, которые применяются на карьерах. К горно-транспортным машинам относятся 

автосамосвалы, погрузчики, доставочные машины, конвейера, скрепера, подземный железнодорожный 

транспорт и др. К стационарным установкам относятся все виды насосов, компрессоров, вентиляторов и 

сопутствующее этим стационарным установкам вспомогательное оборудование. Правильный выбор 

необходимых видов и количества горно-транспортных машин и механизмов, а также стационарного 

оборудования позволяет вести эффективную и экономичную добычу полезных ископаемых на карьерах. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Инженерная геология 

Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Процессы перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных типов горно-транспортных машин и стационарного 

оборудования. В. Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. 

С. Изучение общих вопросов и принципов касаемых выбора необходимого горно-транспортного и стационарного 
оборудования. D. Знания в области выбора необходимого горно-транспортного и стационарного оборудования 

на карьерах влияет на эффективную проходку подготовительных и разрезных траншей и добычу полезного 

ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в вопросах горно-транспортного и стационарного оборудования на 

карьерах позволит проводить безопасно и эффективно все виды подготовительных, добычных и 

вспомогательных работ на карьерах. 

 

6В07201 – ГОРНОЕ ДЕЛО  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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6.1 Модуль –  Процессы при подземных горных работах (подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых), 15 кредитов 

ПД ВК  PPSGK 2303 
Процессы перемещения и складирования горных пород на 

карьерах 
3 5 

ПД КВ  PPGPV 2304 Процессы подготовки горных пород к выемке 3 5 

ПД КВ  PODR 2305 Процессы отбойки и доставки руды  4 5 

6.2 Модуль –  Процессы при открытых горных работах (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых),  15 кредитов   

ПД ВК  PPSGK 2303 
Процессы перемещения и складирования горных пород на 

карьерах 
3 5 

ПД КВ  PPNV 2304 Проведение подготовительных и нарезных выработок 3 5 
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ПД КВ  PVPGP 2305 Процессы выемки и погрузки горных пород 4 5 

7.1 Модуль– Технология подземных горных работ (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых), 10  кредитов 

ПД КВ  TSVS 2306 Технология строительства вертикальных стволов 3 5 

ПД ВК PGP 2307 Проектирование горных предприятий 3 5 

7.2 Модуль – Технология подземных горных работ (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых), 10 кредитов 

ПД КВ  
CPTRRM 

2306 

Циклично-поточная технология при разработке рудных 

месторождений 
3 5 

ПД ВК PGP 2307 Проектирование горных предприятий 3 5 

8Модуль  – Добыча и переработка полезных ископаемых, 8 кредитов    

БД ВК POPI 2211 Переработка и обогащение полезных ископаемых 3 5 

БД    Производственная практика 4 3 

9Модуль  – Вскрытие и разработка месторождений, 10 кредитов 

ПД ВК  VPM 2308 Вскрытие и подготовка месторождений  3 5 

ПД ВК  VSOR 2309 Вскрытие и системы открытой разработки 4 5 

ПД ВК  SPRRM 2310 Системы подземной разработки рудных месторождений 4 5 

 

6.1 Модуль –  Процессы при подземных горных работах (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы перемещения и складирования горных пород на карьерах  

Автор программы: Султанов М.Г. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами перемещения и складирования горных пород на 

карьерах.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы перемещения и складирования 

горных пород на карьерах и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой 

применения различных способов перемещения и складирования горных пород на карьерах.   

Пререквизиты:Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и стационарные установки на 

карьерах . 
Постреквизиты: Процессы выемки и погрузки горных пород 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

перемещения и складирования горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  перемещения 

и складирования горных пород на карьерах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы подготовки горных пород к выемке  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами подготовки горных пород к выемке.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы подготовки горных пород к 

выемке и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных 

способов подготовки горных пород к выемке.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, 

оборудования для бурения  скважин. 

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 
стационарные установки на карьерах . 

Постреквизиты: Процессы выемки и погрузки горных пород. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

перемещения и складирования горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  перемещения 

и складирования горных пород на карьерах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы отбойки и доставки руды  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами отбойки и доставки руды при подземном способе 

добычи руды.  
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Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы отбойки и доставки руды и  

соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных способов 

отбойки и доставки.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, оборудования для бурения шпуров и 

скважин. 

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 

стационарные установки на ПГР . 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

отбойки и доставки руды при подземном способе добычи руды. В. Применение на практике знаний полученных 

в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах отбойки и доставки руды при подземном 

способе добычи руды. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и 

самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных 

способов  отбойки и доставки руды при подземном способе добычи руды. 

 

 

6.2 Модуль –  Процессы при открытых горных работах  (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проведение подготовительных и нарезных выработок  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами проведения и крепления горных выработок. Дать 

основные понятия используемые при проходке горных выработок и крепи в горном производстве. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены материалы крепи, типы крепей. Студент 

знакомится с практикой применения различных способов проходки горизонтальных, вертикальных, наклонных 

горных выработок и способами их крепления.    

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 

стационарные установки на карьерах . 

Постреквизиты: Процессы выемки и погрузки горных пород. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о проведении и 

креплении горных выработок. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения данной 

дисциплины. С. Формирование суждений о проведении и крепления горных выработок. D. Формирование 

коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём обсуждения 

рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  проведения и крепления горных выработок. 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы выемки и погрузки горных пород  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами выемки и погрузки горных пород.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены процессы выемки и погрузки горных пород 

и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных способов 

выемки и погрузки горных пород.   

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 

стационарные установки на ПГР . 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах выемки 

и погрузки горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения 

дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах выемки и погрузки горных пород на карьерах. D. 

Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  выемки и погрузки горных 

пород на карьерах. 
 

7.1 Модуль – Технология подземных горных работ (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых) 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология строительства вертикальных стволов 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Изучение технологии строительства вертикальных стволов. Ознакомление с основными 

параметрами и процессами при строительстве вертикальных шахтных стволов. 

Краткое содержание дисциплины: Вертикальные стволы - это основные вскрывающие выработки при 

строительстве шахт. Студент в процессе изучения дисциплины знакомится с технологией строительства 

вертикальных стволов. Изучает технологические способы проведения шахтных стволов; основные виды 

технологических процессов при проведении стволов (буро-взрывные работы, выемочно-погрузочные работы, 
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крепление и армирование ствола; транспортные и вспомогательные работы); основные этапы и порядок ведения 

проходки шахтных стволов. Знакомится с конструкцией горно-проходческих комплексов при проведении 

стволов и условиями их применения. Изучает особенности проведения стволов специальными методами. 

Пререквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Проектирование горных предприятий. 

Постреквизиты: Системы подземной разработки рудных месторождений, Процессы подготовки горных пород 

к выемке 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание технологии строительства вертикальных стволов.  В. 

Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение 

практики строительства вертикальных стволов.  D. Знания в области технологии строительства вертикальных 

стволов позволит студенту определять необходимые параметры шахтных стволов при их строительстве; 

определять способ  проходки ствола,  подбирать соответствующий горно-проходческий комплекс и 

оборудование. Е. Студент будет иметь навыки и знания в определении основных показателей при ведении 

строительства ствола, позволит ему на практике проводить правильно и безопасно все виды горно-проходческих, 

строительно-монтажных и иных работ при проходке ствола. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование горных предприятий 
Автор программы: Имангазин М.К.  

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний 

по вопросам проектирования шахт, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели работы горных 

предприятий, безопасные и комфортные условия труда, охрану недр и окружающей среды, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности специалиста 

Краткое содержание дисциплины: Организация проектных работ. Стадии проектирования. Методы 

проектирования. Экономические основы проекта. Современные методы оценки проектных решений. 

Проектирование карьера. Проектирование режима горных работ. Основные параметры карьера; проектирование 

его контуров. Основные элементы проектирования и разработки карьеров. Проектирование вскрытия 

месторождения, системы разработки, технологии и комплексной механизации горных работ, технологических 

процессов горных работ и вспомогательных систем карьера. Проектирование промышленных и базисных 

карьеров. Проектирование притрассового карьера. Генеральный план карьера. 

Пререквизиты: Комплексная механизация открытых горных работ.  

Постреквизиты: Открытая разработка рудных  и угольных месторождений. Подземная разработка рудных  и 

угольных месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и уметь использовать: основные расчеты по выбору оборудования 

карьеров. В. На практике использовать навыки в применении современных методов обоснования проектных 
решений при определении параметров горныхпредприятийи их технологических элементов. С. Иметь 

представление: о проектировании горных карьеров; о видах и стадиях проектирования; о современном проектном 

мировоззрении. D. Иметь навыки: анализа объемно-планировочных решений отделений горных карьеров; 

проведения расчетов по проектированию горных объектов (карьеров). Е. Освоение теоретических, 

методическихорганизационных основ проектирования горныхпредприятий.  

 

7.2 Модуль – Технология подземных горных работ (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых) 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Циклично-поточная технология при разработке рудных месторождений 

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с циклично-поточной технологией при разработке рудных 

месторождений.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены циклично-поточные технологии при 

разработке рудных месторождений. В процессе изучения дисциплины студент знакомится с различными 

технологическими схемами применямых на карьерах и шахтах. Изучает особенности работы цикличного и 

поточного звена ЦПТ.   
Пререквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Проектирование горных предприятий. 

Постреквизиты: Системы подземной разработки рудных месторождений, Процессы подготовки горных пород 

к выемке 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о циклично-

поточной технологии при разработке рудных месторождений. В. Применение на практике знаний полученных в 

ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о циклично-поточной технологии при разработке 

рудных месторождений. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и 

самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий. Е. Иметь навыки выбора различных 

циклично-поточных технологических схем. 

 

8 Модуль  – Добыча и переработка полезных ископаемых 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Переработка и обогащение полезных ископаемых  

Автор программы: Тайжигитова М.М.  

Цель изучения курса: Изучение студентами основ переработки и обогащения полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Значение и роль обогащения при использовании различных 

полезных ископаемых. Контроль и управление  технологическими процессами обогащения. Процессы и 

аппараты для переработки и обогащения полезных ископаемых. Технологические схемы обогащения и их 

применения. Процессы и аппараты для разделения полезных ископаемых по крупности. Процессы и аппараты 

для дробления полезных ископаемых. Процессы и аппараты для измельчения полезных ископаемых. Процессы 

и аппараты гравитационного обогащения полезных ископаемых. Процессы и аппараты флотационного 

обогащения полезных ископаемых. Процессы и аппараты магнитного и электрического обогащения полезных 

ископаемых. Процессы и аппараты специального обогащения полезных ископаемых. Процессы обезвоживания, 

сгущения и фильтрование. Технология обогащения руд. Технология обогащения и переработки углей. 

Перспективы развития техники и технологии обогащения и полного комплексного использования минерального 

сырья 

Пререквизиты: Горные и транспортные машины для подземных горных работ. 

Постреквизиты: Автоматизация производственных процессов. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать методы обогащения и переработки руд и концентратов. 

В. Использовать на практике полученные знания в области обогащения и переработки руд и концентратов. С. 

Быть способным оформить результаты исследований в виде доклада, научной статьи, выступать с докладом на 

конференциях, вести научные диспуты и производить сравнительную оценку экономической эффективности 

применениямых различных методов переработки и обогащения руд, концентратов. D. Уметь объяснять 

технологию переработки извлекаемого полезного ископаемого в горной промышленности. Е. Уметь 

обрабатывать результаты экспериментов; разрабатывать комплексные технологические процессы и схемы 

обогащения и переработки. 

 

9Модуль  – Вскрытие и разработка месторождений 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Вскрытие и подготовка месторождений  

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами вскрытия и подготовки месторождений при 

подземном способе добычи руды.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы вскрытия и подготовки 
месторождений при подземном способе добычи руды. Студент изучает типы вскрывающих и подготовительных 

выработок. Изучает  этажный и панельный способы подготовки месторождения.  

Пререквизиты: Процессы поддержания выработанного пространства. 

Постреквизиты: Комбинированные способы разработки месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о способах 

вскрытия и подготовки месторождений при подземном способе добычи руды. В. Применение на практике знаний 

полученных в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о способах вскрытия и подготовки 

месторождений при подземном способе добычи руды. D. Формирование коммуникативных способностей 

студента на практических и самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки 

выбора различных способов  способах вскрытия и подготовки месторождений при подземном способе добычи 

руды. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Вскрытие и системы открытой разработки 

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами вскрытия и системами открытой разработки.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы вскрытия и системы открытой 
разработки. Студент изучает типы вскрывающих выработок.  Изучает вскрывающие и разрезные 

траншеи.Получает навыки в выборе режима горных работ, обеспечивающей планомерную добычу руды. 

Знакомится с поэтапной разработкой месторождения и способами увеличения угла наклона рабочих и нерабочих 

бортов карьера. 

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке. Процессы перемещения и складирования горных 

пород на карьерах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о способах 

вскрытия и  системам открытой разработки. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения 

дисциплины. С. Формирование суждений о способах вскрытия и  системам открытой разработки. D. 

Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  способах вскрытия и систем 
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открытой разработки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Системы подземной разработки рудных месторождений 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Изучить системы подземной разработки рудных месторождений. Ознакомить студентов 

с основными терминами и понятиями дисциплины.  

Краткое содержание дисциплины: Студент в процессе изучения дисциплины знакомится с различными 

классификациями систем разработки рудных месторождений подземным  способом. Изучает практику 

разработки рудных месторождений с применением всех трёх классов систем разработки. Изучает во взаимосвязи 

основные технологические процессы, вскрытие и  подготовку,  и  добычные процессы. Получает навыки 

обоснования и выбора систем раззработок для соответствующих горно-геологических условий разработки. 

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке, Экология горного производства 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание систем разработки рудных месторождений подземным  способом.  

В. Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение 

разработки рудных месторождений с применением всех трёх классов систем разработки.  D. Студент изучает во 
взаимосвязи основные технологические процессы, вскрытие,  подготовку  и  добычные процессы. Е. Студент 

будет иметь навыки и знания в обосновании и выборе систем раззработок для соответствующих горно-

геологических условий разработки. 

 

6В07201 – ГОРНОЕ ДЕЛО  

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

 

Компонент 
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль – Общественные дисциплины и предпринимательские навыки, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2106 Философия  3 5 

ООД КВ OPB 2107 Основы предпринимательства и бизнес 3 5 

5.2 Модуль –  Общественные дисциплины и экология, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2106 Философия  3 5 

ООД КВ EUR 2107 Экология и устойчивое развитие 3 5 

6.1 Модуль – Вспомагательные работы на подземных горных работах, 20 кредитов 

БД КВ FGP 2206 Физика горных пород 3 5 

БД КВ GMSUP 2207 Горно-транспортные машины и стационарные установки на ПГР 3 5 

БД КВ EGP 2208 Экология горного производства 3 5 

БД КВ AGP 2209 Аэрология горных предприятий 4 5 

6.2 Модуль – Вспомагательные работы на открытых горных работах, 20 кредитов 

БД КВ USM 2206 Управление состоянием массива 3 5 

БД КВ GMSUK 2207 
Горно-транспортные машины и стационарные установки на 

карьерах 
3 5 

БД КВ PE 2208 Промышленная экология 3 5 

БД КВ RA 2209 Рудничная аэрология 4 5 

7 Модуль  – Специализированные дисциплины, 10 кредитов 

БД ВК RGPV 2210 Разрушение горных пород взрывом 4 5 

БД    Производственная практика 4 5 

8.1 Модуль – Процессы при подземных горных работах (подземная разработка месторождений 

полезных ископаемых), 20 кредитов 

ПД КВ  PKGV 2301 Проведение и крепление горных выработок 3 5 

ПД КВ  PODR 2302 Процессы отбойки и доставки руды  4 5 

ПД КВ  PPVP 2303 Процессы поддержания выработанного пространства 4 5 

ПД КВ  PPGPV 2304 Процессы подготовки горных пород к выемке 4 5 

8.2 Модуль –  Процессы при открытых горных работах (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых), 20 кредитов 

ПД КВ  PPGVK 2301 Процессы подготовки  горных пород к выемке на карьерах 3 5 
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ПД КВ  PVPGP 2302 Процессы выемки и погрузки горных пород 4 5 

ПД КВ  KMOGR 2303 Комплексная механизация открытых горных работ 4 5 

ПД КВ  PPNV 2304 Проведение подготовительных и нарезных выработок 4 5 

Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 
 

6.1 Модуль – Вспомагательные работы на подземных горных работах 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Экология горного производства 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Получение студентами теоретических знаний и практических навыков в решении 

проблемы обеспечения экологической безопасности горного производства. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина очень актуальна в эпоху неуклонного развития научно-

технического прогресса, когда изучение усиления воздействия человека на окружающую природную среду, 

является одним из решающих факторов, когда остро проявляются противоречия во взаимодействии общества и 

природы, породившие так называемую экологическую проблему. Дисциплина обеспечивает полный объем 

знаний студентов в области определения механизма воздействия добычи полезных ископаемых на природные 

комплексы и компоненты при ведении горных работ. 

Пререквизиты: Основы горного производства 

Постреквизиты: Разрушение горных пород взрывом. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание методики оценки степени опасности нарушения и 

загрязнения окружающей среды; основные положения по выбору мероприятий по охране минеральных, 

земельных, водных ресурсов; основы природопользования; процессы загрязнения воздушных, водных бассейнов 

и ландшафта; методы и принципы оценки воздействия на природную среду при ведении горных работ; 

специальные комплексы природоохранных мероприятий; В. Использование на практике знаний о полученных в 
процессе проведения практических заданий. С. Изучение общих вопросов и принципов о рациональном 

природопользовании; о схемах инженерных, организационных и экономических мер по охране окружающей 

среды; об экологических последствиях горных работ и их воздействии на окружающую среду; об основных 

принципах биосферной этики; задачах промышленной экологии. D. Знания в области основных физико-

механических свойств горных пород, влияние свойств горных пород на выбор системы открытой и подземной 

разработки месторождений полезных ископаемых, вопросы выбора технологии, принципы обогащения полезных 

ископаемых. Е. Иметь навыки и знания проведения экологической экспертизы и измерений параметров 

влажности, запыленности, скорости движения пылегазовых потоков. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Аэрология горных предприятий  

Автор программы: Имангазин М.К.  

Цель изучения курса: Изучить шахтную и рудничную атмосферу, состав воздуха, в том числе наличие вредных 

и опасных газов, запылённость. Изучить основное оборудование по проветриванию подземных выработок (виды 

и типы вентиляторов и др. оборудование и устройства). Изучение основных способов проветривания горных 

выработок, расчёт необходимого количества воздуха  для проветривания подземных горных выработок.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает шахтную и рудничную атмосферу, состав воздуха, в 
том числе наличие вредных и опасных газов, запылённость. Даётся основное оборудование по проветриванию 

подземных выработок (виды и типы вентиляторов и др. оборудование и устройства), даётся расчёт 

вентиляционных сетей. Изучаются основные схемы и способы проветривания на подземных рудниках. Даётся 

расчёт сопротивления при движении воздушного потока по горным выработкам. Приводятся формулы с 

эмпирическими коэффициентами сопротивлений при движении воздуха для различного типа выработок. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика горных пород. 

Постреквизиты:  Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ аэрологии горных предприятий - шахтную и рудничную 

атмосферу, состав воздуха, в том числе наличие вредных и опасных газов, запылённость . В. Использование на 

практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение общих вопросов 

проветривания горных выработок, расчёт необходимого количества воздуха  для проветривания подземных и 

других горных выработок. D. Знания в области аэрологии горных предприятий влияет на эффективную и 

безопасную добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в вопросах расчёта необходимого 

количества воздуха для проветривания горных выработок в шахтах и рудниках; отличать различного типа 

вентиляторы и считывать их характеристики; определять и подбирать параметры для вентиляторов главного и 

местного проветривания; подбирать необходимое типы вентилляционных сооружений для различных условий 

проветривания, позволит проводить правильно и безопасно все виды подготовительных и добычных работ в 

шахте или подземном руднике. 
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6.2 Модуль – Вспомагательные работы на открытых горных работах 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Промышленная экология  

Автор программы: Имангазин М.К.  

Цель изучения курса: Получение студентами знаний, умений и навыков в области воздействия промышленных 

процессов на атмосферу, водные источники и почву, определения допустимых границ этих воздействий, а также 

способов их минимизации или полного исключения.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются закономерности функционирования 

техногенных систем, экологические проблемы транспорта и отдельных отраслей промышленности, вопросы 
противодействия угрозам природного и техногенного характера, вопросы инженерной защиты среды обитания. 
Изучение дисциплины должно способствовать овладению студентами комплексом знаний, связанных с 

биосферой, экосистемой, техносферой, экономикой природопользования, комплексным и рациональным 

использованием природных ресурсов.  

Пререквизиты: Основы горного производства 

Постреквизиты: Разрушение горных пород взрывом. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основных источников техногенного воздействия и их виды, 

технические мероприятия по снижению загрязнения окружающей среды промышленными выбросами и 

сбросами. В. Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. 

Изучение общих вопросов о технологиях основных промышленных производств. D. Знания в области 

нормативной документации, справочных материалов и специальной литературы по промышленной экологии. Е. 

Иметь навыки и знания по подбору процессов и оборудования для очистки газовых выбросов, технических и 

сточных вод,  утилизации твердых отходов горного производства. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Рудничная аэрология 

Автор программы: Имангазин М.К.  
Цель изучения курса: Изучить рудничную атмосферу на карьере, состав воздуха, в том числе наличие вредных 

и опасных газов, запылённость. Изучить основное оборудование по проветриванию  карьеров(виды и типы 

вентиляторов и др. оборудование и устройства). Изучение основных способов проветривания карьеров, расчёт 

необходимого количества воздуха  для проветривания подземных горных выработок.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина содержит материал о свойствах рудничной атмосферы, состав 

рудничного воздуха заполняющего подземные выработки, законы движения рудничного воздуха, перенос 

газообразных примесей, пыли и тепла в горных выработках и в прилегающем к выработкам массиве горных 

пород. Рудничная аэрология разрабатывает научные основы расчёта количества воздуха для вентиляции 

карьеров. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика горных пород. 

Постреквизиты:  Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ аэрологии горных предприятий - рудничную атмосферу, 

состав воздуха, в том числе наличие вредных и опасных газов, запылённость . В. Использование на практике 

знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение общих вопросов проветривания 

карьеров, расчёт необходимого количества воздуха  для проветривания карьеров. D. Знания в области рудничной 

аэрологии влияет на эффективную и безопасную добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в 

вопросах расчёта необходимого количества воздуха для проветривания карьеров; отличать различного типа 

вентиляторы и считывать их характеристики; определять и подбирать параметры для вентиляторов; позволит 
проводить правильно и безопасно все виды подготовительных и добычных работ в карьерах. 

 

8.1 Модуль – Процессы при подземных горных работах (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых) 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проведение и крепление горных выработок   

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами проведения и крепления горных выработок. Дать 

основные понятия используемые при проходке горных выработок и крепи в горном производстве. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены материалы крепи, типы крепей. Студент 

знакомится с практикой применения различных способов проходки горизонтальных, вертикальных, наклонных 

горных выработок и способами их крепления.    

Пререквизиты: Основы геологии, Физика  горных пород, Управление состоянием массива. 
Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о проведении и 

креплении горных выработок. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения данной 

дисциплины. С. Формирование суждений о проведении и крепления горных выработок. D. Формирование 



335 

 

коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём обсуждения 

рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  проведения и крепления горных выработок. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы отбойки и доставки руды  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами отбойки и доставки руды при подземном способе 

добычи руды.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы отбойки и доставки руды и  

соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных способов 

отбойки и доставки.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, оборудования для бурения шпуров и 

скважин. 

Пререквизиты: Физика  горных пород, Горно-транспортные машины и стационарные установки на ПГР . 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

отбойки и доставки руды при подземном способе добычи руды. В. Применение на практике знаний полученных 

в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах отбойки и доставки руды при подземном 
способе добычи руды. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и 

самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных 

способов  отбойки и доставки руды при подземном способе добычи руды. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы поддержания выработанного пространства  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами поддержания  выработанного пространства при 

подземном способе добычи руды. Дать основные понятия о способах поддержки выработанного пространства 

применяемых при добыче полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены материалы крепи, типы крепей. Студент 

знакомится с практикой применения различных видов крепи, занимается расчётами выбора параметров и 

элементов крепи. Изучает виды закладочных материалов и способы закладки а также  знакомится с составами 

закладочных смесей. Изучает различные виды закладочных комплексов и схемы механизации закладочных 

работ.    

Пререквизиты: Основы геологии, Физика  горных пород, Управление состоянием массива. 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Системы подземной разработки рудных 
месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о поддержании 

выработанного пространства при подземном способе добычи руды.В. Применение на практике знаний 

полученных в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о поддержании выработанного 

пространства при подземном способе добычи руды. D. Формирование коммуникативных способностей студента 

на практических и самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора 

различных способов  поддержания выработанного пространства при подземном способе добычи руды. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы подготовки горных пород к выемке  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами подготовки горных пород к выемке.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы подготовки горных пород к 

выемке и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных 

способов подготовки горных пород к выемке.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, 

оборудования для бурения  скважин. 

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 
стационарные установки на карьерах . 

Постреквизиты: Процессы перемещения и складирования горных пород на карьерах 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

перемещения и складирования горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  перемещения 

и складирования горных пород на карьерах. 

 

8.2 Модуль –  Процессы при открытых горных работах (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых) 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы подготовки  горных пород к выемке на карьерах  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами подготовки горных пород к выемке.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы подготовки горных пород к 

выемке и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных 

способов подготовки горных пород к выемке.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, 

оборудования для бурения  скважин. 

Пререквизиты: Физика  горных пород,  Горно-транспортные машины и стационарные установки на карьерах . 

Постреквизиты: Разрушение горных пород взрывом.Процессы выемки и погрузки горных пород. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

перемещения и складирования горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  перемещения 

и складирования горных пород на карьерах. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы выемки и погрузки горных пород  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами выемки и погрузки горных пород.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены процессы выемки и погрузки горных пород 

и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных способов 

выемки и погрузки горных пород.   

Пререквизиты: Физика  горных пород, Горно-транспортные машины и стационарные установки на ПГР . 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах выемки 

и погрузки горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения 

дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах выемки и погрузки горных пород на карьерах. D. 

Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  выемки и погрузки горных 

пород на карьерах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Комплексная механизация открытых горных работ  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с комплексной механизацией открытых горных работ.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены технологические схемы комплексной 

механизации открытых горных работ с соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с 

практикой применения различных технологических схем комплексной механизации открытых горных работ.   

Пререквизиты: Основы геологии, Физика  горных пород, Управление состоянием массива. 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Системы подземной разработки рудных 

месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о комплексной 

механизации открытых горных работ. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения 

дисциплины. С. Формирование суждений о  комплексной механизацией открытых горных работ. D. 

Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных технологических схем комплексной 

механизации открытых горных работ.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Проведение подготовительных и нарезных выработок  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами проведения подготовительных и нарезных 

выработок.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы проведения подготовительных и 

нарезных выработок. Студент знакомится с практикой применения различных способов проведения 

подготовительных и нарезных выработок.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, оборудования 

для бурения шпуров и скважин. 

Пререквизиты: Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и стационарные установки 

на ПГР . 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Системы подземной разработки рудных 

месторождений 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о способах 

проведения подготовительных и нарезных выработок. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  способах проведения подготовительных и нарезных 

выработок. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  проведения 

подготовительных и нарезных выработок. 
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8.1 Модуль – Вспомагательные работы на подземных горных работах (подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых), 25 кредитов 

БД ВК POPI 3214 Переработка и обогащение полезных ископаемых 5 5/5 

БД КВ AGP 3215 Аэрология горных предприятий 5 5/5 

ПД ОК EGP 3302 Экология горного производства 5 5/5 

БД КВ EOAGP 3216 Электроснабжение и основы автоматизации горного производства 6 5/5 

БД    Производственная практика 6 5/5 

8.2 Модуль – Вспомагательные работы на открытых горных работах (открытая разработка месторождений 
полезных ископаемых), 25 кредитов 

БД ВК POPI 3214 Переработка и обогащение полезных ископаемых 5 5/5 

БД КВ RA 3215 Рудничная аэрология 5 5/5 

ПД ОК EGP 3302 Экология горного производства 5 5/5 

БД КВ EAPP 3216 Электроснабжение и автоматизация производственных процессов 6 5/5 

БД   Производственная практика 6 5/5 

9.1 Модуль – Процессы при подземных горных работах (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых), 25 кредитов 

ПД КВ  PKGV 3303 Проведение и крепление горных выработок 5 5/5 

ПД КВ  PPVP 3304 Процессы поддержания выработанного пространства 5 5/5 

ПД КВ  PODR 3305 Процессы отбойки и доставки руды  6 5/5 

ПД КВ  PPGPV 3306 Процессы подготовки горных пород к выемке 6 5/5 

ПД ВК  PPSGK 3307 Процессы перемещения и складирования горных пород на карьерах 6 5/5 

9.2 Модуль –  Процессы при открытых горных работах (ооткрытая разработка месторождений полезных 

ископаемых),  25 кредитов   

ПД КВ  PPGVK 3303 Процессы подготовки  горных пород к выемке на карьерах 5 5/5 

ПД КВ  KMOGR 3304 Комплексная механизация открытых горных работ 5 5/5 

ПД КВ  PVPGP 3305 Процессы выемки и погрузки горных пород 6 5/5 

ПД КВ  PPNV 3306 Проведение подготовительных и нарезных выработок 6 5/5 

ПД ВК  PPSGK 3307 Процессы перемещения и складирования горных пород на карьерах 6 5/5 

10.1 Модуль - Подземная разработка и охрана труда на производстве, 10 кредитов 

ПД КВ  PRRUM 3308 Подземная разработка рудных  и угольных месторождений 5 5/5 

БД КВ OTPGR 3217 Охрана труда на подземных горных работах 6 5/5 

10.2 Модуль - Открытая разработка и охрана труда на предприятии, 10 кредитов 

ПД КВ  ORRUM 3308 Открытая разработка рудных  и угольных месторождений 5 5/5 

БД КВ OTOGR 3217 Охрана труда на открытых горных работах 6 5/5 
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8.1 Модуль – Вспомагательные работы на подземных горных работах (подземная разработка 

месторождений полезных ископаемых) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Переработка и обогащение полезных ископаемых  

Автор программы: Тайжигитова М.М.  

Цель изучения курса: Изучение студентами основ переработки и обогащения полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Значение и роль обогащения при использовании различных 

полезных ископаемых. Контроль и управление  технологическими процессами обогащения. Процессы и 

аппараты для переработки и обогащения полезных ископаемых. Технологические схемы обогащения и их 

применения. Процессы и аппараты для разделения полезных ископаемых по крупности. Процессы и аппараты 

для дробления полезных ископаемых. Процессы и аппараты для измельчения полезных ископаемых. Процессы 

и аппараты гравитационного обогащения полезных ископаемых. Процессы и аппараты флотационного 

обогащения полезных ископаемых. Процессы и аппараты магнитного и электрического обогащения полезных 

ископаемых. Процессы и аппараты специального обогащения полезных ископаемых. Процессы обезвоживания, 

сгущения и фильтрование. Технология обогащения руд. Технология обогащения и переработки углей. 

Перспективы развития техники и технологии обогащения и полного комплексного использования минерального 
сырья 

Пререквизиты: Основы геологии. Горные и транспортные машины и стационарные установки на карьерах 

Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Проведение подготовительных и нарезных выработок, 

Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать методы обогащения и переработки руд и концентратов. 

В. Использовать на практике полученные знания в области обогащения и переработки руд и концентратов. С. 

Быть способным оформить результаты исследований в виде доклада, научной статьи, выступать с докладом на 

конференциях, вести научные диспуты и производить сравнительную оценку экономической эффективности 

применениямых различных методов переработки и обогащения руд, концентратов. D. Уметь объяснять 

технологию переработки извлекаемого полезного ископаемого в горной промышленности. Е. Уметь 

обрабатывать результаты экспериментов; разрабатывать комплексные технологические процессы и схемы 

обогащения и переработки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Аэрология горных предприятий 

Автор программы: Имангазин М.К.  

Цель изучения курса: Изучить шахтную и рудничную атмосферу, состав воздуха, в том числе наличие вредных 
и опасных газов, запылённость. Изучить основное оборудование по проветриванию подземных выработок (виды 

и типы вентиляторов и др. оборудование и устройства). Изучение основных способов проветривания горных 

выработок, расчёт необходимого количества воздуха  для проветривания подземных горных выработок.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает шахтную и рудничную атмосферу, состав воздуха, в 

том числе наличие вредных и опасных газов, запылённость. Даётся основное оборудование по проветриванию 

подземных выработок (виды и типы вентиляторов и др. оборудование и устройства), даётся расчёт 

вентиляционных сетей. Изучаются основные схемы и способы проветривания на подземных рудниках. Даётся 

расчёт сопротивления при движении воздушного потока по горным выработкам. Приводятся формулы с 

эмпирическими коэффициентами сопротивлений при движении воздуха для различного типа выработок. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Управление состоянием массива. 

Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Проведение подготовительных и нарезных выработок 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ аэрологии горных предприятий - шахтную и рудничную 

атмосферу, состав воздуха, в том числе наличие вредных и опасных газов, запылённость . В. Использование на 

практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение общих вопросов 

проветривания горных выработок, расчёт необходимого количества воздуха  для проветривания подземных и 

других горных выработок. D. Знания в области аэрологии горных предприятий влияет на эффективную и 

безопасную добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в вопросах расчёта необходимого 
количества воздуха для проветривания горных выработок в шахтах и рудниках; отличать различного типа 

вентиляторы и считывать их характеристики; определять и подбирать параметры для вентиляторов главного и 

местного проветривания; подбирать необходимое типы вентилляционных сооружений для различных условий 

проветривания, позволит проводить правильно и безопасно все виды подготовительных и добычных работ в 

шахте или подземном руднике. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электроснабжение и основы автоматизации горного производства  

Автор программы: Имангазин М.К.  

Цель изучения курса: изучение электроснабжения подземных рудников и шахт, электрооборудование, схемы 

электроснабжения, электробезопасность, освещение. 
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Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изучается оборудование для обеспечения рудника 

электроэнергией и автоматизации некоторых процессов производства (например, работа подъёмной машины, 

водоотлива, вентиляции и др.). Даются основные типы применяемой сигнальной аппаратуры и аппаратуры связи. 

Изучается аппаратура по контролю утечек электроэнергии (реле утечки на подземных подстанциях и линиях 

0.4кВ). Студенты получают знания по безопасному включению и отключению шахтного электрооборудования. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Горно-транспортные машины и стационарные установки на 

карьерах. 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание электроснабжения подземных рудников и шахт, 

электрооборудование, схемы электроснабжения, электробезопасность, освещение. В. Использование на практике 

знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение аппаратуры по контролю утечек 

электроэнергии (реле утечки на подземных подстанциях и линиях 0.4кВ). D. Знания в области 

электробезопасности и освещения горных предприятий влияет на эффективную и безопасную добычу полезного 

ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в вопросах обеспечения рудника электроэнергией и автоматизации 

некоторых процессов производства (например, работы подъёмной машины, водоотлива, вентиляции и др.), 

позволит проводить правильно и безопасно все виды подготовительных и добычных работ в шахте или 

подземном руднике. 

 

8.2 Модуль – Вспомагательные работы на открытых горных работах (открытая разработка 

месторождений полезных ископаемых) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Рудничная аэрология  

Автор программы: Имангазин М.К.  

Цель изучения курса: Изучить рудничную атмосферу на карьере, состав воздуха, в том числе наличие вредных 

и опасных газов, запылённость. Изучить основное оборудование по проветриванию  карьеров(виды и типы 

вентиляторов и др. оборудование и устройства). Изучение основных способов проветривания карьеров, расчёт 

необходимого количества воздуха  для проветривания подземных горных выработок.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина содержит материал о свойствах рудничной атмосферы, состав 

рудничного воздуха заполняющего подземные выработки, законы движения рудничного воздуха, перенос 

газообразных примесей, пыли и тепла в горных выработках и в прилегающем к выработкам массиве горных 

пород. Рудничная аэрология разрабатывает научные основы расчёта количества воздуха для вентиляции 

карьеров. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Физика горных пород. 
Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Проведение подготовительных и нарезных выработок, 

Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание основ аэрологии горных предприятий - рудничную атмосферу, 

состав воздуха, в том числе наличие вредных и опасных газов, запылённость . В. Использование на практике 

знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение общих вопросов проветривания 

карьеров, расчёт необходимого количества воздуха  для проветривания карьеров. D. Знания в области рудничной 

аэрологии влияет на эффективную и безопасную добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в 

вопросах расчёта необходимого количества воздуха для проветривания карьеров; отличать различного типа 

вентиляторы и считывать их характеристики; определять и подбирать параметры для вентиляторов; позволит 

проводить правильно и безопасно все виды подготовительных и добычных работ в карьерах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электроснабжение и автоматизация производственных процессов  

Автор программы: Имангазин М.К.  

Цель изучения курса: изучение электроснабжения карьеров, электрооборудование, схемы электроснабжения, 

электробезопасность, освещение. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изучается оборудование для обеспечения карьера 
электроэнергией и автоматизации некоторых процессов производства (например, работа водоотлива, вентиляции 

и др.). Даются основные типы применяемой сигнальной аппаратуры и аппаратуры связи. Изучается аппаратура 

по контролю утечек электроэнергии (реле утечки на подземных подстанциях и линиях 0.4кВ). Студенты 

получают знания по безопасному включению и отключению карьерного электрооборудования. 

Пререквизиты: Основы горного производства, Горно-транспортные машины и стационарные установки на 

карьерах. 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание электроснабжения карьеров, электрооборудование, схемы 

электроснабжения, электробезопасность, освещение. В. Использование на практике знаний полученных в 

процессе проведения практических заданий. С. Изучение аппаратуры по контролю утечек электроэнергии (реле 

утечки на подстанциях и линиях 0.4кВ). D. Знания в области электробезопасности и освещения горных 

предприятий влияет на эффективную и безопасную добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в 
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вопросах обеспечения карьера электроэнергией и автоматизации некоторых процессов производства (например, 

работы водоотлива, вентиляции и др.), позволит проводить правильно и безопасно все виды подготовительных и 

добычных работ в шахте или подземном руднике. 

 

9.1 Модуль – Процессы при подземных горных работах (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проведение и крепление горных выработок   

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами проведения и крепления горных выработок. Дать 

основные понятия используемые при проходке горных выработок и крепи в горном производстве. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены материалы крепи, типы крепей. Студент 

знакомится с практикой применения различных способов проходки горизонтальных, вертикальных, наклонных 

горных выработок и способами их крепления.    

Пререквизиты: Основы геологии, Физика  горных пород, Управление состоянием массива. 

Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Вскрытие и подготовка месторождений. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о проведении и 

креплении горных выработок. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения данной 

дисциплины. С. Формирование суждений о проведении и крепления горных выработок. D. Формирование 

коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём обсуждения 

рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  проведения и крепления горных выработок. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы поддержания выработанного пространства  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами поддержания  выработанного пространства при 

подземном способе добычи руды. Дать основные понятия о способах поддержки выработанного пространства 

применяемых при добыче полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены материалы крепи, типы крепей. Студент 

знакомится с практикой применения различных видов крепи, занимается расчётами выбора параметров и 

элементов крепи. Изучает виды закладочных материалов и способы закладки а также  знакомится с составами 

закладочных смесей. Изучает различные виды закладочных комплексов и схемы механизации закладочных 

работ.    
Пререквизиты: Основы геологии, Физика  горных пород, Управление состоянием массива. 

Постреквизиты: Процессы отбойки и доставки руды, Вскрытие и подготовка месторождений. Системы 

подземной разработки рудных месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о поддержании 

выработанного пространства при подземном способе добычи руды. В. Применение на практике знаний 

полученных в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о поддержании выработанного 

пространства при подземном способе добычи руды. D. Формирование коммуникативных способностей студента 

на практических и самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора 

различных способов  поддержания выработанного пространства при подземном способе добычи руды. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы отбойки и доставки руды  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами отбойки и доставки руды при подземном способе 

добычи руды.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы отбойки и доставки руды и  

соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных способов 
отбойки и доставки.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, оборудования для бурения шпуров и 

скважин. 

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 

стационарные установки на карьерах 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Открытая разработка месторождений нерудных 

строительных материалов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

отбойки и доставки руды при подземном способе добычи руды. В. Применение на практике знаний полученных 

в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах отбойки и доставки руды при подземном 

способе добычи руды. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и 

самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных 

способов  отбойки и доставки руды при подземном способе добычи руды. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы подготовки горных пород к выемке  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами подготовки горных пород к выемке.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы подготовки горных пород к 

выемке и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных 

способов подготовки горных пород к выемке.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, 

оборудования для бурения  скважин. 

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 

стационарные установки на карьерах . 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Открытая разработка месторождений нерудных 

строительных материалов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

перемещения и складирования горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 
занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  перемещения 

и складирования горных пород на карьерах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы перемещения и складирования горных пород на карьерах  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами перемещения и складирования горных пород на 

карьерах.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы перемещения и складирования 

горных пород на карьерах и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой 

применения различных способов перемещения и складирования горных пород на карьерах.   

Пререквизиты: Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и стационарные установки 

на карьерах . 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Открытая разработка месторождений нерудных 

строительных материалов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

перемещения и складирования горных пород на карьерах.  В. Применение на практике знаний полученных в ходе 
изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  перемещения 

и складирования горных пород на карьерах. 

 

9.2 Модуль – Процессы при открытых  горных работах (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы подготовки  горных пород к выемке на карьерах  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами подготовки горных пород к выемке.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы подготовки горных пород к 

выемке и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных 

способов подготовки горных пород к выемке.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, 

оборудования для бурения  скважин. 

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 
стационарные установки на карьерах . 

Постреквизиты: Процессы перемещения и складирования горных пород на карьерах, Процессы выемки и 

погрузки горных пород. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

перемещения и складирования горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  перемещения 

и складирования горных пород на карьерах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Комплексная механизация открытых горных работ  
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Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с комплексной механизацией открытых горных работ.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены технологические схемы комплексной 

механизации открытых горных работ с соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с 

практикой применения различных технологических схем комплексной механизации открытых горных работ.   

Пререквизиты: Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и стационарные установки 

на карьерах. 

Постреквизиты: Процессы перемещения и складирования горных пород на карьерах, Процессы выемки и 

погрузки горных пород. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о комплексной 

механизации открытых горных работ. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения 

дисциплины. С. Формирование суждений о  комплексной механизацией открытых горных работ. D. 

Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных технологических схем комплексной 

механизации открытых горных работ.  

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы выемки и погрузки горных пород  
Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами выемки и погрузки горных пород.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены процессы выемки и погрузки горных пород 

и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой применения различных способов 

выемки и погрузки горных пород.   

Пререквизиты: Физика  горных пород, Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и 

стационарные установки на карьерах. 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Открытая разработка месторождений нерудных 

строительных материалов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах выемки 

и погрузки горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения 

дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах выемки и погрузки горных пород на карьерах. D. 

Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  выемки и погрузки горных 

пород на карьерах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Проведение подготовительных и нарезных выработок  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами проведения подготовительных и нарезных 

выработок.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы проведения подготовительных и 

нарезных выработок. Студент знакомится с практикой применения различных способов проведения 

подготовительных и нарезных выработок.  Занимается расчётами выбора и обоснования вида ВВ, оборудования 

для бурения шпуров и скважин. 

Пререквизиты: Разрушение горных пород взрывом, Горно-транспортные машины и стационарные установки 

на карьерах. 

Постреквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Системы подземной разработки рудных 

месторождений 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о способах 

проведения подготовительных и нарезных выработок. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  способах проведения подготовительных и нарезных 

выработок. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  проведения 
подготовительных и нарезных выработок. 

 

10.1 Модуль - Подземная разработка и охрана труда на производстве 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Подземная разработка рудных  и угольных месторождений 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Изучение технологий подземной разработки рудных и угольных месторождений. 

Ознакомление студентов с основными понятиями и терминами данного курса. 

Краткое содержание дисциплины: Студент в процессе изучения дисциплины знакомится с технологией 

разработки рудных и угольных месторождений. Изучает практику разработки рудных и угольных 

месторождений. Изучает во взаимосвязи основные технологические процессы выполняемые при разработке 
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рудных и угольных месторождений. Знакомится с конструкцией угольных комбайнов и условиями их 

применения. Изучает особенности разработки угольных месторождений по сравнению с рудными 

месторождениями. 

Пререквизиты: Процессы отбойки и доставки руды. Разрушение горных пород взрывом 

Постреквизиты: Системы подземной разработки рудных месторождений, Комбинированные способы 

разработки месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание технологии подземной разработки рудных и угольных 

месторождений. В. Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических 

заданий. С. Изучение практики разработки рудных и угольных месторождений. D. Знания в области 

технологических процессов выполняемых при разработке рудных и угольных месторождений влияет на 

эффективную и безопасную добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в особенности разработки 

угольных месторождений по сравнению с рудными месторождениями позволит проводить правильно и 

безопасно все виды подготовительных и добычных работ в шахте. 

 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана труда на подземных горных работах 
Автор программы: Каскина Д.К. 

Цель изучения курса: Изучение вопросов касаемых охраны и безопасности труда при разработке 

месторождений полезных ископаемых подземным способом. Ознакомление студентов с основными мерами 

применяемыми для обеспечения безопасного труда при подземной добыче полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены вопросы охраны и безопасности труда при 

разработке месторождений подземным способом, рассмотрены  положения законодательства по охране труда , 

ее медико-биологические и санитарно-гигиенические основы , система мероприятий по оздоровлению условий 

труда в шахтах. Рассмотрены основные источники травматизма в шахтах по объектам, процессам и 

оборудованию и освещены требования техники безопасности при проведении выработок, а также основы 

горноспасательного дела.  

Пререквизиты: Экология горного производства, Аэрология горных предприятий, Рудничная аэрология. 

Постреквизиты: Циклично-поточная технология при разработке рудных месторождений, Открытая разработка 

месторождений нерудных строительных материалов.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание общепринятых и технических норм безопасности при подземной 

разработки месторождений полезных ископаемых. В. Использование на практике знаний полученных в процессе 

проведения практических и лабораторных заданий. С. Изучение практики применения спосoбов и путей 

индивидуальной и общей безопасности при подземных горных работах. D. Знания в области индивидуальной 
защиты, техники безопасности и норм охраны труда на месторождениях по добыче  полезного ископаемого 

подземным способом, которое влияет на эффективную и безопасную добычу в целом. Е. Иметь навыки и знания, 

которые в будущем позволят проводить правильно и безопасно все виды подготовительных и добычных работ в 

шахте. 

 

10.2 Модуль - Открытая разработка и охрана труда на предприятии 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Открытая разработка рудных  и угольных месторождений 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Изучение технологий открытой разработки рудных и угольных месторождений. 

Ознакомление студентов с основными понятиями и терминами данного курса. 

Краткое содержание дисциплины: Студент в процессе изучения дисциплины знакомится с технологией 

разработки рудных и угольных месторождений открытым способом. Изучает практику разработки рудных и 

угольных месторождений. Изучает во взаимосвязи основные технологические процессы выполняемые при 

разработке рудных и угольных месторождений. Знакомится с конструкцией угольных комбайнов и условиями их 

применения. Изучает особенности разработки угольных месторождений по сравнению с рудными 
месторождениями. 

Пререквизиты: Процессы отбойки и доставки руды. Разрушение горных пород взрывом 

Постреквизиты: Системы подземной разработки рудных месторождений, Комбинированные способы 

разработки месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание технологии открытой разработки рудных и угольных 

месторождений. В. Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических 

заданий. С. Изучение практики разработки рудных и угольных месторождений. D. Знания в области 

технологических процессов выполняемых при разработке рудных и угольных месторождений влияет на 

эффективную и безопасную добычу полезного ископаемого. Е. Иметь навыки и знания в особенности разработки 

угольных месторождений по сравнению с рудными месторождениями позволит проводить правильно и 

безопасно все виды подготовительных и добычных работ на карьерах. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана труда на открытых горных работах 

Автор программы: Каскина Д.К. 

Цель изучения курса: Изучение вопросов касаемых охраны и безопасности труда при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены вопросы охраны и безопасности труда при 

разработке месторождений открытым способом, рассмотрены  положения законодательства по охране труда , ее 

медико-биологические и санитарно-гигиенические основы , система мероприятий по оздоровлению условий 

труда на карьерах. Рассмотрены основные источники травматизма на карьерах по объектам, процессам и 

оборудованию и освещены требования техники безопасности при проведении выработок, а также основы 

горноспасательного дела.  

Пререквизиты: Экология горного производства, Аэрология горных предприятий, Рудничная аэрология. 

Постреквизиты: Циклично-поточная технология при разработке рудных месторождений, Открытая разработка 

месторождений нерудных строительных материалов.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание общепринятых и технических норм безопасности при открытой 

разработке месторождений полезных ископаемых. В. Использование на практике знаний полученных в процессе 

проведения практических и лабораторных заданий. С. Изучение практики применения способов и путей 
индивидуальной и общей безопасности при подземных горных работах. D. Знания в области индивидуальной 

защиты, техники безопасности и норм охраны труда на месторождениях по добыче  полезного ископаемого 

подземным способом, которое влияет на эффективную и безопасную добычу в целом. Е. Иметь навыки и знания, 

которые в будущем позволят проводить правильно и безопасно все виды подготовительных и добычных работ 

на карьерах. 

 

5В070700 – ГОРНОЕ ДЕЛО  

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

 

Компонент 
Код 
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С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 к
р

ед
и

т
о

в
 

Р
К

 /
E

C
T

S
 

8Модуль  – Вскрытие и разработка месторождений, 10 кредитов 

ПД ВК  VPM 3305 Вскрытие и подготовка месторождений  5 3 

ПД ВК  SPRRM 3306 Системы подземной разработки рудных месторождений 5 4 

ПД ВК  VSOR 3307 Вскрытие и системы открытой разработки 5 3 

9.1Модуль - Технология подземных горных работ (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых), 9 кредитов  

ПД ВК  PPSGK 3308 
Процессы перемещения и складирования горных пород на 

карьерах 
5 3 

ПД КВ  TSVS 3309 Технология строительства вертикальных стволов 5 3 

ПД ВК PGP 3310 Проектирование горных предприятий 5 3 

9.2Модуль -Технология открытых горных работ (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых), 9 кредитов 

ПД ВК  PPSGK 3308 
Процессы перемещения и складирования горных пород на 

карьерах 
5 3 

ПД КВ  
CPTRRM 

3309 

Циклично-поточная технология при разработке рудных 

месторождений 
5 3 

ПД ВК PGP 3310 Проектирование горных предприятий 5 3 

10Модуль  – Добыча и переработка полезных ископаемых, 9 кредитов     

БД ВК POPI 3210 Переработка и обогащение полезных ископаемых 5 4 

БД    Производственная практика 6 5 

 
8Модуль  – Вскрытие и разработка месторождений 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Вскрытие и подготовка месторождений  

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами вскрытия и подготовки месторождений при 

подземном способе добычи руды.  
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Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы вскрытия и подготовки 

месторождений при подземном способе добычи руды. Студент изучает типы вскрывающих и подготовительных 

выработок. Изучает  этажный и панельный способы подготовки месторождения.  

Пререквизиты:Процессы поддержания выработанного пространства. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о способах 

вскрытия и подготовки месторождений при подземном способе добычи руды. В. Применение на практике знаний 

полученных в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о способах вскрытия и подготовки 

месторождений при подземном способе добычи руды. D. Формирование коммуникативных способностей 

студента на практических и самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки 

выбора различных способов  способах вскрытия и подготовки месторождений при подземном способе добычи 

руды. 

 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Системы подземной разработки рудных месторождений 

Автор программы: Имангазин М.К. 
Цель изучения курса: Изучить системы подземной разработки рудных месторождений. Ознакомить студентов 

с основными терминами и понятиями дисциплины.  

Краткое содержание дисциплины: Студент в процессе изучения дисциплины знакомится с различными 

классификациями систем разработки рудных месторождений подземным  способом. Изучает практику 

разработки рудных месторождений с применением всех трёх классов систем разработки. Изучает во взаимосвязи 

основные технологические процессы, вскрытие и  подготовку,  и  добычные процессы. Получает навыки 

обоснования и выбора систем раззработок для соответствующих горно-геологических условий разработки. 

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание систем разработки рудных месторождений подземным  способом.  

В. Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение 

разработки рудных месторождений с применением всех трёх классов систем разработки.  D. Студент изучает во 

взаимосвязи основные технологические процессы, вскрытие,  подготовку  и  добычные процессы. Е. Студент 

будет иметь навыки и знания в обосновании и выборе систем раззработок для соответствующих горно-

геологических условий разработки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Вскрытие и системы открытой разработки 

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами вскрытия и системами открытой разработки.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы вскрытия и системы открытой 

разработки. Студент изучает типы вскрывающих выработок.  Изучает вскрывающие и разрезные 

траншеи.Получает навыки в выборе режима горных работ, обеспечивающей планомерную добычу руды. 

Знакомится с поэтапной разработкой месторождения и способами увеличения угла наклона рабочих и нерабочих 

бортов карьера. 

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о способах 

вскрытия и  системам открытой разработки. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения 

дисциплины. С. Формирование суждений о способах вскрытия и  системам открытой разработки. D. 

Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  способах вскрытия и систем 

открытой разработки. 

 

9.1Модуль - Технология подземных горных работ (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых) 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы перемещения и складирования горных пород на карьерах  

Автор программы: Құлнияз С.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с процессами перемещения и складирования горных пород на 

карьерах.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы перемещения и складирования 

горных пород на карьерах и  соответствующими видами оборудования. Студент знакомится с практикой 

применения различных способов перемещения и складирования горных пород на карьерах.   
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Пререквизиты: Процессы выемки и погрузки горных пород, Горно-транспортные машины и стационарные 

установки на карьерах . 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о процессах 

перемещения и складирования горных пород на карьерах. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о  процессах перемещения и складирования горных пород на 

карьерах. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных 

занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  перемещения 

и складирования горных пород на карьерах. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология строительства вертикальных стволов 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Изучение технологии строительства вертикальных стволов. Ознакомление с основными 

параметрами и процессами при строительстве вертикальных шахтных стволов. 

Краткое содержание дисциплины: Вертикальные стволы - это основные вскрывающие выработки при 

строительстве шахт. Студент в процессе изучения дисциплины знакомится с технологией строительства 
вертикальных стволов. Изучает технологические способы проведения шахтных стволов; основные виды 

технологических процессов при проведении стволов (буро-взрывные работы, выемочно-погрузочные работы, 

крепление и армирование ствола; транспортные и вспомогательные работы); основные этапы и порядок ведения 

проходки шахтных стволов. Знакомится с конструкцией горно-проходческих комплексов при проведении 

стволов и условиями их применения. Изучает особенности проведения стволов специальными методами. 

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание технологии строительства вертикальных стволов.  В. 

Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение 

практики строительства вертикальных стволов.  D. Знания в области технологии строительства вертикальных 

стволов позволит студенту определять необходимые параметры шахтных стволов при их строительстве; 

определять способ  проходки ствола,  подбирать соответствующий горно-проходческий комплекс и 

оборудование. Е. Студент будет иметь навыки и знания в определении основных показателей при ведении 

строительства ствола, позволит ему на практике проводить правильно и безопасно все виды горно-проходческих, 

строительно-монтажных и иных работ при проходке ствола. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Проектирование горных предприятий 

Автор программы: Имангазин М.К.  

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний 

по вопросам проектирования шахт, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели работы горных 

предприятий, безопасные и комфортные условия труда, охрану недр и окружающей среды, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности специалиста 

Краткое содержание дисциплины: Организация проектных работ. Стадии проектирования. Методы 

проектирования. Экономические основы проекта. Современные методы оценки проектных решений. 

Проектирование карьера. Проектирование режима горных работ. Основные параметры карьера; проектирование 

его контуров. Основные элементы проектирования и разработки карьеров. Проектирование вскрытия 

месторождения, системы разработки, технологии и комплексной механизации горных работ, технологических 

процессов горных работ и вспомогательных систем карьера. Проектирование промышленных и базисных 

карьеров. Проектирование притрассового карьера. Генеральный план карьера. 

Пререквизиты: Комплексная механизация открытых горных работ.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и уметь использовать: основные расчеты по выбору оборудования 

карьеров. В. На практике использовать навыки в применении современных методов обоснования проектных 
решений при определении параметров горныхпредприятийи их технологических элементов. С. Иметь 

представление: о проектировании горных карьеров; о видах и стадиях проектирования; о современном проектном 

мировоззрении. D. Иметь навыки: анализа объемно-планировочных решений отделений горных карьеров; 

проведения расчетов по проектированию горных объектов (карьеров). Е. Освоение теоретических, 

методическихорганизационных основ проектирования горныхпредприятий.  

 

9.2Модуль -Технология открытых горных работ (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Циклично-поточная технология при разработке рудных месторождений 

Автор программы: Құлнияз С.С.  
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Цель изучения курса: Ознакомить студентов с циклично-поточной технологией при разработке рудных 

месторождений.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены циклично-поточные технологии при 

разработке рудных месторождений. В процессе изучения дисциплины студент знакомится с различными 

технологическими схемами применямых на карьерах и шахтах. Изучает особенности работы цикличного и 

поточного звена ЦПТ.   

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о циклично-

поточной технологии при разработке рудных месторождений. В. Применение на практике знаний полученных в 

ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о циклично-поточной технологии при разработке 

рудных месторождений. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и 

самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных 

циклично-поточных технологических схем. 

 

10Модуль  – Добыча и переработка полезных ископаемых 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Переработка и обогащение полезных ископаемых  

Автор программы: Тайжигитова М.М.  

Цель изучения курса: Изучение студентами основ переработки и обогащения полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Значение и роль обогащения при использовании различных 

полезных ископаемых. Контроль и управление  технологическими процессами обогащения. Процессы и 

аппараты для переработки и обогащения полезных ископаемых. Технологические схемы обогащения и их 

применения. Процессы и аппараты для разделения полезных ископаемых по крупности. Процессы и аппараты 

для дробления полезных ископаемых. Процессы и аппараты для измельчения полезных ископаемых. Процессы 

и аппараты гравитационного обогащения полезных ископаемых. Процессы и аппараты флотационного 

обогащения полезных ископаемых. Процессы и аппараты магнитного и электрического обогащения полезных 

ископаемых. Процессы и аппараты специального обогащения полезных ископаемых. Процессы обезвоживания, 

сгущения и фильтрование. Технология обогащения руд. Технология обогащения и переработки углей. 

Перспективы развития техники и технологии обогащения и полного комплексного использования минерального 

сырья 

Пререквизиты: Основы геологии. Горные и транспортные машины для подземных горных работ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать методы обогащения и переработки руд и концентратов. 

В. Использовать на практике полученные знания в области обогащения и переработки руд и концентратов. С. 

Быть способным оформить результаты исследований в виде доклада, научной статьи, выступать с докладом на 

конференциях, вести научные диспуты и производить сравнительную оценку экономической эффективности 

применениямых различных методов переработки и обогащения руд, концентратов. D. Уметь объяснять 

технологию переработки извлекаемого полезного ископаемого в горной промышленности. Е. Уметь 

обрабатывать результаты экспериментов; разрабатывать комплексные технологические процессы и схемы 

обогащения и переработки. 

 

5В070700 – ГОРНОЕ ДЕЛО  

4 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
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12.1 Модуль – Технология подземных горных работ (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых), 25 кредитов 

ПД ВК  VPM 4308 Вскрытие и подготовка месторождений  7 5/5 

ПД ВК  VSOR 4309 Вскрытие и системы открытой разработки 7 5/5 

ПД ВК  PGP 4310 Проектирование горных предприятий 7 5/5 

ПД КВ  TSVS 4311 Технология строительства вертикальных стволов 7 5/5 

ПД КВ  KSRM 4312 Комбинированные способы разработки месторождений 7 5/5 

12.2 Модуль –Технология открытых горных работ (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых), 25 кредитов 
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ПД ВК  VPM 4308 Вскрытие и подготовка месторождений  7 5/5 

ПД ВК  VSOR 4309 Вскрытие и системы открытой разработки 7 5/5 

ПД ВК  PGP 4310 Проектирование горных предприятий 7 5/5 

ПД КВ  CPTRRM 4311 
Циклично-поточная технология при разработке рудных 

месторождений 
7 5/5 

ПД КВ  ORMNSM 4312 
Открытая разработка месторождений нерудных строительных 

материалов 
7 5/5 

13.1 Модуль – Разработки месторождения и транспортирование горной массы, 23 кредитов 

ПД ВК  SPRRM 4313 Системы подземной разработки рудных месторождений 7 5/5 

БД КВ EPUGP 4221 Экономика, планирование и управление горным предприятием 7 3/3 

БД    Производственная практика 8 10/10 

БД    Преддипломная практика 8 5/5 

13.2 Модуль –  Разработки месторождения и транспортирование руды, 23 кредитов 

ПД ВК  SPRRM 4313 Системы подземной разработки рудных месторождений 7 5/5 

БД КВ EMGP 4221 Экономика и менеджмент горного производства 7 3/3 

БД    Производственная практика 8 10/10 

БД   Преддипломная практика 8 5/5 

 

12.1 Модуль – Технология подземных горных работ (подземная разработка месторождений полезных 

ископаемых) 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Вскрытие и подготовка месторождений  

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами вскрытия и подготовки месторождений при 

подземном способе добычи руды.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы вскрытия и подготовки 

месторождений при подземном способе добычи руды. Студент изучает типы вскрывающих и подготовительных 

выработок. Изучает  этажный и панельный способы подготовки месторождения.  

Пререквизиты:Проведение подготовительных и нарезных выработок. Процессы поддержания выработанного 

пространства. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о способах 

вскрытия и подготовки месторождений при подземном способе добычи руды. В. Применение на практике знаний 

полученных в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о способах вскрытия и подготовки 

месторождений при подземном способе добычи руды. D. Формирование коммуникативных способностей 

студента на практических и самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки 

выбора различных способов  способах вскрытия и подготовки месторождений при подземном способе добычи 
руды. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Вскрытие и системы открытой разработки 

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов со способами вскрытия и системами открытой разработки.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены способы вскрытия и системы открытой 

разработки. Студент изучает типы вскрывающих выработок.  Изучает вскрывающие и разрезные 

траншеи.Получает навыки в выборе режима горных работ, обеспечивающей планомерную добычу руды. 

Знакомится с поэтапной разработкой месторождения и способами увеличения угла наклона рабочих и нерабочих 

бортов карьера. 

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке. Процессы перемещения и складирования горных 

пород на карьерах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о способах 

вскрытия и  системам открытой разработки. В. Применение на практике знаний полученных в ходе изучения 

дисциплины. С. Формирование суждений о способах вскрытия и  системам открытой разработки. D. 
Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных способов  способах вскрытия и систем 

открытой разработки. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование горных предприятий 

Автор программы: Имангазин М.К.  
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Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний 

по вопросам проектирования шахт, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели работы горных 

предприятий, безопасные и комфортные условия труда, охрану недр и окружающей среды, умений и навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности специалиста. 

Краткое содержание дисциплины: Организация проектных работ. Стадии проектирования. Методы 

проектирования. Экономические основы проекта. Современные методы оценки проектных решений. 

Проектирование карьера. Проектирование режима горных работ. Основные параметры карьера; проектирование 

его контуров. Основные элементы проектирования и разработки карьеров. Проектирование вскрытия 

месторождения, системы разработки, технологии и комплексной механизации горных работ, технологических 

процессов горных работ и вспомогательных систем карьера. Проектирование промышленных и базисных 

карьеров. Проектирование притрассового карьера. Генеральный план карьера. 

Пререквизиты: Комплексная механизация открытых горных работ.Открытая разработка рудных  и угольных 

месторождений. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и уметь использовать: основные расчеты по выбору оборудования 

карьеров. В. На практике использовать навыки в применении современных методов обоснования проектных 

решений при определении параметров горных предприятий и их технологических элементов. С. Иметь 
представление: о проектировании горных карьеров; о видах и стадиях проектирования; о современном проектном 

мировоззрении. D. Иметь навыки: анализа объемно-планировочных решений отделений горных карьеров; 

проведения расчетов по проектированию горных объектов (карьеров). Е. Освоение теоретических, методических, 

организационных основ проектирования горных предприятий.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология строительства вертикальных стволов 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Изучение технологии строительства вертикальных стволов. Ознакомление с основными 

параметрами и процессами при строительстве вертикальных шахтных стволов. 

Краткое содержание дисциплины: Вертикальные стволы - это основные вскрывающие выработки при 

строительстве шахт. Студент в процессе изучения дисциплины знакомится с технологией строительства 

вертикальных стволов. Изучает технологические способы проведения шахтных стволов; основные виды 

технологических процессов при проведении стволов (буро-взрывные работы, выемочно-погрузочные работы, 

крепление и армирование ствола; транспортные и вспомогательные работы); основные этапы и порядок ведения 

проходки шахтных стволов. Знакомится с конструкцией горно-проходческих комплексов при проведении 

стволов и условиями их применения. Изучает особенности проведения стволов специальными методами. 
Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке, Открытая разработка рудных  и угольных 

месторождений. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание технологии строительства вертикальных стволов.  В. 

Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение 

практики строительства вертикальных стволов.  D. Знания в области технологии строительства вертикальных 

стволов позволит студенту определять необходимые параметры шахтных стволов при их строительстве; 

определять способ  проходки ствола,  подбирать соответствующий горно-проходческий комплекс и 

оборудование. Е. Студент будет иметь навыки и знания в определении основных показателей при ведении 

строительства ствола, позволит ему на практике проводить правильно и безопасно все виды горно-проходческих, 

строительно-монтажных и иных работ при проходке ствола. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Комбинированные способы разработки месторождений 

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с комбинированными способы разработки месторождений.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены комбинированные способы разработки 
месторождений. Студент в процессе изучения дисциплины знакомится  с особенностями и условиями 

применения комбинированного способа разработки месторождения. Приобретает навыки в определении времени 

и условий перехода к комбированному способу разработки месторождения. 

Пререквизиты: Переработка и обогащение полезных ископаемых, Проведение и крепление горных выработок 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о 

комбинированных способах разработки месторождений. В. Применение на практике знаний полученных в ходе 

изучения дисциплины. С. Формирование суждений о комбинированных способах разработки месторождений. D. 

Формирование коммуникативных способностей студента на практических и самостоятельных занятиях путём 

обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных комбинированных способов разработки 

месторождений. 
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12.2 Модуль –Технология открытых горных работ (открытая разработка месторождений полезных 

ископаемых) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Циклично-поточная технология при разработке рудных месторождений 

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с циклично-поточной технологией при разработке рудных 

месторождений.  

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине  изложены циклично-поточные технологии при 

разработке рудных месторождений. В процессе изучения дисциплины студент знакомится с различными 

технологическими схемами применямых на карьерах и шахтах. Изучает особенности работы цикличного и 

поточного звена ЦПТ.   

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке, Открытая разработка рудных  и угольных 

месторождений. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий о циклично-

поточной технологии при разработке рудных месторождений. В. Применение на практике знаний полученных в 
ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений о циклично-поточной технологии при разработке 

рудных месторождений. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и 

самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных 

циклично-поточных технологических схем. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Открытая разработка месторождений нерудных строительных материалов.  

Автор программы: Құлнияз С.С.  

Цель изучения курса: Ознакомить студентов с открытой разработкой месторождений нерудных строительных 

материалов.  

Краткое содержание дисциплины: Изучает основное и вспомогательное оборудование применяющееся на 

карьерах. Изучает практику разработки месторождений нерудных строительных  материалов. Изучает 

особенности разработки нерудных строительных  материалов на карьерах. 

Пререквизиты: Переработка и обогащение полезных ископаемых, Проведение и крепление горных выработок 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание основных положений  и понятий об открытой 
разработке месторождений нерудных строительных материалов. В. Применение на практике знаний полученных 

в ходе изучения дисциплины. С. Формирование суждений об открытой разработке месторождений нерудных 

строительных материалов. D. Формирование коммуникативных способностей студента на практических и 

самостоятельных занятиях путём обсуждения рефератов и заданий.   Е. Иметь навыки выбора различных 

способов открытой разработки месторождений нерудных строительных материалов.  

 

13.1 Модуль – Разработки месторождения и транспортирование горной массы 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Системы подземной разработки рудных месторождений 

Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Изучить системы подземной разработки рудных месторождений. Ознакомить студентов 

с основными терминами и понятиями дисциплины.  

Краткое содержание дисциплины: Студент в процессе изучения дисциплины знакомится с различными 

классификациями систем разработки рудных месторождений подземным  способом. Изучает практику 

разработки рудных месторождений с применением всех трёх классов систем разработки. Изучает во взаимосвязи 

основные технологические процессы, вскрытие и  подготовку,  и  добычные процессы. Получает навыки 
обоснования и выбора систем раззработок для соответствующих горно-геологических условий разработки. 

Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке, Экология горного производства 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание систем разработки рудных месторождений подземным  способом.  

В. Использование на практике знаний полученных в процессе проведения практических заданий. С. Изучение 

разработки рудных месторождений с применением всех трёх классов систем разработки.  D. Студент изучает во 

взаимосвязи основные технологические процессы, вскрытие,  подготовку  и  добычные процессы. Е. Студент 

будет иметь навыки и знания в обосновании и выборе систем раззработок для соответствующих горно-

геологических условий разработки. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономика, планирование и управление горным предприятием 
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Автор программы: Имангазин М.К. 

Цель изучения курса: Состоит в изучении форм и методов оценки экономической целесообразности и 

эффективности горного производства; создания и обновления основных производственных фондов, а также 

знание технико-экономических особенностей горного производства и путей повышения прибыли и 

рентабельности. Основной задачей курса является подготовка будущего горного инженера к руководству 

производством с умением оценки экономической целесообразности и рентабельности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Рассмотрены вопросы экономической эффективности капитальных 

вложений и новой техники, экономического обоснования размещения предприятий горной промышленности, а 

также вопросы экономической безопасности и реструктуризации горной промышленности. Показаны формы 

организации общественного производства. стратегическая и тактическая основа управления предприятием.  

Пререквизиты: Основы экономической теории, Аэрология горных предприятий 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание особенностей проявления экономических законов в деятельности 

горных предприятий, правовые основы этой деятельности; В. Получение представления об основах экономики 

предприятия – его материальной базе и персонале, об основных экономических категориях – производительности 

труда, себестоимости, прибыли, рентабельности, цене, кредитах, налогах и др. С. Знать о сущности и формах 

организации производственных процессов на горных предприятиях D. Студент изучает расчет величины 
технико-экономических показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Е. Студент 

будет иметь навыки и знания проведения технико-экономических расчетов по обоснованию 

отдельныхгорнотехнических параметров горных предприятий в условиях рынка;выполнение анализа 

управленческих проблем и выработка эффективных решений вусловиях неопределенности информации и 

экстремальных производственных 

 

13.2 Модуль –  Разработки месторождения и транспортирование руды 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономика и менеджмент горного производства 

Цель изучения курса: Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области 

экономики и менеджмента горных работ, необходимых для успешной деятельности специалиста в условиях 

рыночной экономики 

Краткое содержание дисциплины: Освещены вопросы экономики горной промышленности, раскрыты 

современные методы и схемы управления отраслями и производственными объединениями. Большое внимание 

уделено повышению эффективности использования производственных фондов, росту производительности 

труда, формированию себестоимости, ценообразованию и рентабельности горных предприятий.  
Пререквизиты: Основы экономической теории, Аэрология горных предприятий 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Особенности горной отрасли с экономических позиций, структуру 

горного предприятия, экономическую базу его функционирования, структуру затрат, особенности товарной 

продукции горного производства и механизмы ценообразования нанеё, основы инвестиционной деятельности и 

её анализа в горной промышленности, структуру и особенности внеоборотных и оборотных активов, особенности 

горногоменеджмента  В. Азы маркетинговых исследований, основы экономического анализа затрат для 

реализации технологических процессов и производства в целом; методы и критерии оценки эффективности 

горных работ. С. виды рисков и методы их учета при планировании производственно-финансовой деятельности 

горного производства. D. Использовать элементы экономического анализа в своей профессиональной 

деятельности; ориентироваться в типовых экономических ситуациях, рассчитывать затраты горного 

производства, планировать себестоимость, предвидеть риски, оценивать инновации, анализировать фактические 

экономические показатели, участвовать в маркетинговом исследовании рынка по доступным интернет-

источникам, проводить экономический анализ затрат для реализации технологических процессов и производства 

в целом; оценивать эффективность горного производства Е. Студент будет иметь навыки и знания навыками 

расчёта основных экономических показателей горного производства; навыками экономического анализа затрат 

для реализации технологических процессов и производства в целом. 

 

6В07202 - НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

2 курс 

 

Компонент  
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6.1 Модуль  – Геологические основы эксплуатации месторождений нефти и газа (1-Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождении ), 16 кредитов 

БД ВК NPG 2206 Нефтепромысловая геология 3 3/3 

БД КВ GORNGM 2207 Геологические основы разработки нефтегазовых месторождени 3 5/5 

БД   Производственная практика 4 3/3 

ПД ВК TODNG 3301 Теоретические основы добычи нефти и газа 5 5/5 

6.2 Модуль  – Теоретические основы разработки нефтяных и газовых месторождений (2- Бурение 

нефтяных и газовых скважин), 16 кредитов 

БД ВК NPG 2206 Нефтепромысловая геология 3 3/3 

БД КВ ONG 2207 Общая и нефтяная геология 3 5/5 

БП   Производственная практика 4 3/3 

ПД ВК TODNG 3301 Теоретические основы добычи нефти и газа 5 5/5 

7.1 Модуль - Общественно-экономические (1-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении), 10 кредитов 

OOД КВ OBP 2108 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5/5 

ООД ВК Fil 2109 Философия  3 5/5 

7.2 Модуль - Правовые и политические (1-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении; 2- Бурение нефтяных и газовых скважин), 10 кредитов 

OOД КВ OP 2108 Основы права 3 5/5 

ООД ВК Fil 2109 Философия  3 5/5 

8.1 Модуль - Общетехнические дисциплины (1-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении), 10 кредитов 

БД КВ Him 2209 Химия 3 5/5 

БД КВ TFP 2210 Термодинамика и физика пласта 3 5/5 

8.2 Модуль - Общеинженерные дисциплины  ( 2- Бурение нефтяных и газовых скважин), 10 кредитов 

БД КВ OH 2209 Общая химия 3 5/5 

БД КВ TFP 2210 Техническая термодинамика и физика жидкости 3 5/5 

9.1 Модуль  – Физико-химические основы нефтегазопереработки (1-Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождении), 10 кредитов 

БД КВ HSFSNG 2211 Химический состав и физические свойства НГ 4 5/5 

БД КВ OMPNG 2212 Основной метод переработки нефти и газа 4 5/5 

9.2 Модуль  – Основы буровых процессов (2- Бурение нефтяных и газовых скважин), 10 кредитов 

БД КВ RGP 2211 Разрушение горных пород 4 5/5 

БД КВ BMM 2212 Буровые машины и механизмы 4 5/5 

10.1 Модуль – Основы строительства нефтяных и газовых скважин (1-Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождении), 10 кредитов 

ПД ВК  TBNGS 2302 Технология бурения нефтяных газовых скважин  4 5/5 

БД КВ PBNGM 2211 Процесс бурения нефтяных и газовых месторождений 4 5/5 

БД КВ Mat 2202 Материаловедение 5 5/5 

10.2 Модуль – Основы проектирования нефтяных газовых скважин (2- Бурение нефтяных и газовых 

скважин), 10 кредитов 

ПД ВК  TBNGS 2302 Технология бурения нефтяных газовых скважин  4 5/5 

БД КВ PS 2211 Проектирование скважины 4 5/5 

БД КВ MSM 2212 Механические свойства материалов 5 5/5 

11.1 Модуль – Научные основы разработки месторождений нефти и газа (1-Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождении), 10 кредитов 

БД КВ ONIR 2215 Основы научно - исследовательских работ 4 5/5 

БД ВK GMRPG 3214 
Геоинженерное моделирование  результатов промысловой 

геофизики 
5 5/5 

11.2 Модуль – Основы геофизических исследований месторождений нефти и газа (2- Бурение 

нефтяных и газовых скважин), 10 кредитов 

БД КВ Pat 2215 Патентоведение 4 5/5 

БД ВK GMRPG 3214 
Геоинженерное моделирование  результатов промысловой 

геофизики 
5 5/5 

 

6.1 Модуль  – Геологические основы эксплуатации месторождений нефти и газа (1-Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождении ) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нефтепромысловая  геология   

Автор программы: старший преподаватель Космбаева Г.Т.   
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Цель изучения курса: Целью курса является изучение студентами теоретических основ и методов разведки и 

поиска нефтяных и газовых месторождений, геологического строения продуктивных пластов, состава и свойств 

пластовых флюидов,  определения фильтрационно- емкостных свойств горных пород и запасов углеводородов в 

недрах, современные методы по более полному извлечению из недр нефти и газа. 

Краткое содержание дисциплины:  методы изучения геологического строения залежей, состава и свойств 

флюидов и продуктивных пластов,  принципы  построения статических и динамических геологических моделей 

залежей, основы геологического обеспечения мероприятий, направленных на рациональную разработку и 

повышение эффективности технологических процессов,  основные требования, предъявляемые к геолого-

промысловой документации при разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений,  экологические 

требования по защите окружающей среды и недр при разработке нефтяных и газовых месторождений 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь представление: о современных достижениях науки и техники, 

передовой  отечественный и зарубежный опыт в области нефтегазопромысловой геологии. В) Знать и уметь 

использовать: построение комплекса графических приложений, отражающих геологическое строение недр и 

взаимодействие объектов эксплуатации; границ пластов, связанных с литологической изменчивостью. С) 

определение кондиционных пределов коллекторских свойств с выделением коллекторов; Д) прогнозирование 
уровней добычи нефти, газа и принципы оценки коэффициентов извлечения углеводородов с учетом 

геологических особенностей объектов. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Геологические основы разработки нефтяных и газовых месторождении   

Автор программы: Космбаева Г.Т. - старший преподаватель. 

Цель изучения курса: освоение студентами методов  геолого-промыслового изучения залежей нефти и газа для 

проектирования систем разработки и управления процессами нефтегазоизвлечения. 

Краткое содержание дисциплины: оценка геолого-физических факторов, условия извлечения углеводородов 

из недр, геолого-промысловое обоснование выбора систем разработки, меры по контролю за процессами 

выработки запасов и управлению ими, анализ выбора системы разработки нефтяных и газовых месторождений. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Методы повышения нефтеотдачи пластов, Сбор подготовка и транспортировка продукции 

скважин 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь представление о системах разработки. В) Знать и уметь 

использовать  геолого-физические факторы при принятии схемы  расположения скважин. С) Иметь навыки:  

подсчета запасов и оценки продуктивности скважин и пластов. Д) оценивать работу выбранной системы 
разработки нефтяных и газовых месторождений. 

 

6.2 Модуль  – Теоретические основы разработки нефтяных и газовых месторождений (2- Бурение 

нефтяных и газовых скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Общая и нефтяная геология   

Автор программы: Котик Е.П. - старший преподаватель.,  Сейтпагамбетов Ж - доцент 

Цель изучения курса: Целью курса является: изучение студентами влияние общих геологических процессов  

происходящих в земной коре и на поверхности Земли в окружающую среду. 

Краткое содержание дисциплины: теоретические основы методов поиска и разведки нефтяных и газовых 

месторождений, геологическое строение продуктивного пласта, состав и свойства пластовых флюидов, 

определение фильтрационно – емкостных свойств горных пород и запасов углеводородов в недрах, современные 

методы полной добычи нефти и газа из недр 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Методы повышения нефтеотдачи пластов, Сбор подготовка и транспортировка продукции 

скважин 
Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь представление: о общих геологических процессов и методах 

исследования нефтяных и газовых залежей. В) Знать и уметь использовать: Определение образцов горных пород, 

физико-химических свойств, методов эксплуатаций нефтяных скважин. 

 

7.1 Модуль - Общественно-экономические (1-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении) 

 
Дублин дискрипторы: А) В) С) D) Е). 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: обеспечение студентов теоретическими и практическими знаниями в области 

организации предпринимательства, формирование у студента комплекса знаний по приоритетным направлениям 
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предпринимательской деятельности в Казахстане и содействие в правильном ведении предпринимательской 

деятельности в составлении бизнес-планов. 

Краткое содержание дисциплины: Основы предпринимательской деятельности, аспекты 

предпринимательской деятельности, организационные формы, источники финансового обеспечения, правила и 

принципы бизнес-планирования, методы составления бизнес-плана компании, определения 

предпринимательства и бизнеса, виды предпринимательства и организационно-экономические формы, рыночная 

конъюнктура предпринимательской деятельности, экономические и социальные цели предпринимательской 

деятельности. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана, Высшая математика 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) понятие» предприниматель, предпринимательство, 

предпринимательская деятельность  должно иметь представление об основах и экономическом содержании, 

принципах и условиях предпринимательской деятельности, видах предпринимательской деятельности, 

социальном обеспечении бизнеса; C) иметь навыки составления бизнес-планов с овладением навыками и 

знаниями, необходимыми для планирования предпринимательской деятельности, и знать юридическую базу 

регулирования предпринимательской деятельности, уметь использовать ее в надлежащем месте; D) иметь навыки 

составления собственных бизнес-планов с практическим использованием квалификации о состоянии 
предпринимательской деятельности в РК 

 

7.2 Модуль - Правовые и политические (1-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении; 2- Бурение нефтяных и газовых скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: м.ю.н. Бекбауова Асель 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение государства и права. Понятие и сущность государства. Типы 

и формы государства. Механизм государства и функции государства. Гражданского общества и правового 

государства. Понятие, сущность, принципы и функции права. Источники (форма) права, норма права, правовые 

отношения. Правовое творчество и реализация права. Правонарушения и ответственность перед законом. 

Понятие права. Сущность понятия права. Понятие и виды функций права. Источники права. Норма права. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения:А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистамС. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность.E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

 

8.1 Модуль - Общетехнические дисциплины (1-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Химия 

Авторы программы:  к.х.н., ст.преп. Апендина А.К., доцент Байманова А.Е. 
Цель изучения курса: формирование  химического мышления, связанного с формами применения химических 

законов и процессов в современной технике, ознакомление студентов со свойствами технических материалов; 

освоение студентами фундамента современной химической науки и на его основе специальных разделов химии;  

правильно отразить современные тенденции развития химической науки; основное внимание уделить основам 

термодинамики и элементам строения вещества. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия химии, основы строения вещества, строение атома, 

периодическая система Д.И. Менделеева, ковалентная связь,   ионная связь,  взаимодействия веществ, элементы 

химической термодинамики, скорость химических реакций, химическое равновесие, растворы, растворы 

электролитов, окислительно-восстановительные процессы, химия элементов. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Буровые растворы и технология их приготовления 
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Ожидаемые результаты обучения : А) о глубоком смысле и значении вопросов, связанных с развитием химии 

и химизации народного хозяйства страны; В) о экологических проблемах производства.С) основы техники 

химического эксперимента; D) определённый комплекс знаний по химии, необходимый для успешного изучения 

последующих дисциплин и правильного использования новых химических материалов, применяемых в 

современной технике; решать химические задачи расчетного и теоретического характера; пользоваться 

специальной и справочной литературой; Е) владеть техникой химических расчетов на основе полученных данных 

эксперимента. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Термодинамика и физика пласта. 

Авторы программы:  к.х.н., ст.преп. Орынбасар Р.О., ст.преподаватель – Кайненова Т.С. 

Цель изучения курса: Целью курса является разработка методов использования, передачи, преобразования и 

использования тепла, используемого при транспортировке технологических машин и оборудования, путем 

экономии энергоресурсов, интенсификации технологических процессов, выявления и использования вторичных 

энергоресурсов и защиты окружающей среды от загрязнения продуктами сгорания. 

Краткое содержание дисциплины: получение и циркуляция тепловой энергии, методы использования тепла в 

технологических процессах и в новых теплотехнических установках; новые методы защиты окружающей среды 
от продуктов сгорания топлива в теплоэнергетических установках; термодинамические свойства реального газа 

и пара; основные потребности в рациональном, безопасном использовании тепловых и технологических 

процессов; обеспечение экологической, тепловой безопасности тепловых аппаратов. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений.Разработка шельфовых 

месторождений 

Ожидаемые результаты обучения:  А) следует понимать как использование уравнения и справочных данных 

для определения термодинамических свойств рабочего тела и смазочного материала, термодинамического 

состояния процесса и показателей тепловой энергии ГЭФ; В) знать и применять: определить основные процессы 

и циклы теплоэнергетических установок на p, v-, t, s- и h, s-диаграммах, основные параметры, характеризующие 

тепловое состояние тепловых машин и аппаратов 

 

8.2 Модуль - Общеинженерные дисциплины ( 2- Бурение нефтяных и газовых скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Общая химия  

Авторы программы:  к.х.н., ст.преп. Апендина А.К., доцент Байманова А.Е. 
Цель изучения курса: формирование  химического мышления, связанного с формами применения химических 

законов и процессов в современной технике, ознакомление студентов со свойствами технических материалов; 

освоение студентами фундамента современной химической науки и на его основе специальных разделов химии;  

правильно отразить современные тенденции развития химической науки; основное внимание уделить основам 

термодинамики и элементам строения вещества. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия химии, основы строения вещества, строение атома, 

периодическая система Д.И. Менделеева, ковалентная связь,   ионная связь,  взаимодействия веществ, элементы 

химической термодинамики, скорость химических реакций, химическое равновесие, растворы, растворы 

электролитов, окислительно-восстановительные процессы, химия элементов. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Буровые растворы и технология их приготовления 

Ожидаемые результаты обучения : А) о глубоком смысле и значении вопросов, связанных с развитием химии 

и химизации народного хозяйства страны; В) о экологических проблемах производства.С) основы техники 

химического эксперимента; D) определённый комплекс знаний по химии, необходимый для успешного изучения 

последующих дисциплин и правильного использования новых химических материалов, применяемых в 

современной технике; решать химические задачи расчетного и теоретического характера; пользоваться 

специальной и справочной литературой; Е) владеть техникой химических расчетов на основе полученных данных 
эксперимента. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Техническая термодинамика и физика жидкости 

Авторы программы:  к.х.н., ст.преп. Орынбасар Р.О., ст.преподаватель – Кайненова Т.С. 

Цель изучения курса: познакомить студентов с основными понятиями, законами, уравнениями гидравлики, 

гидростатики, газовой динамики и подземной гидравлики, а также освоить практические навыки гидравлических 

расчетов. Во всех рассматриваемых процессах предметом исследования является жидкость и газ. 

Краткое содержание дисциплины: Изучены общие законы жидкости, газового баланса и движения жидкости и 

газа, а также способы применения этих законов при постановке различных конкретных технических задач, 

законы и методы жидкостей и газовой механики, общие законы, уравнении и способыов их решения.  

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 
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Постреквизиты: Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений.Разработка шельфовых 

месторождений 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать: основные законы гидравлики; основные виды гидро-и 

пневмооборудования, гидропневмоприводы; основы проектирования расчетов пневматической и 

гидравлической систем; В) выбирать источники энергии для подтверждения заданных технических требований 

и исполниющих механизмов; составлять заданные циклы и гидравлические, пневматические полотенца; С) 

изучить статистические и динамические характеристики гидрофильтров целостной системой; свободно читать 

гидравлические и пневматические полотенца. D)в результате изучения дисциплины студенты должны знать 

способы решения инженерных задач, а также изучить новую современную научную и техническую литературу. 

 

 

 

9.1 Модуль  – Физико-химические основы нефтегазопереработки (1-Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождении) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Химический состав и физические свойства НГ 
Авторы программы:  к.х.н., ст.преп. Орынбасар Р.О., ст.преподаватель – Кайненова Т.С. 

Цель изучения курса: Задача дисциплины химического состава и физических свойств нефти и газа заключается 

в раскрытии законов, регулирующих индивидуальные качества нефти и газа. Целью дисциплины является 

подготовка специалистов для развития нефтехимии, современных методов разведки нефти. 

Краткое содержание дисциплины: Происхождение нефти. Физико-химические свойства нефти. Плотность. 

Характеризующий фактор. Молекулярная масса. Физико - химические методы исследования состава нефти, газа 

и нефтепродуктов. Определение физико – химических свойств нефти и нефтепродуктов.Вязкость и вязко-

температурные свойства. Оптические свойства нефти. Электрические свойства нефти. Критические 

(ограниченные) свойства и приведенные параметры. Тепловые свойства нефти. Элементный состав нефти. 

Групповой состав нефти. Парафиновые углеводороды. Нафтеновые углеводороды. Ароматические 

углеводороды. Детонационная устойчивость. Гетероатомные соединения нефти. Кислородные соединения. 

Серосодержащие соединения. Азотосодержащие соединения. 

Пререквизиты: Основы нефтегазового дела, Геологические основы разработки нефтяных и газовых 

месторождении   

Постреквизиты:Защита от коррозии нефтегазового оборудования, Охрана труда, безопасность и охрана 

окружающей среды в нефтегазовой отрасли 

Ожидаемые результаты обучения:  A) Следует понимать: объяснение того, что геология нефти и газа является 
ключевым показателем добычи нефти; Б) подготовка нефти, газа и угля в различных отраслях народного 

хозяйства; В) изучить основные свойства углеводородных материалов и их свойства; Формирование научно-

технического подхода к будущим специалистам; Разделение отдельных углеводородов в нефти, газе и методы 

исследования; Г) знать и применять: классификацию и номенклатуру органических соединений; основные 

характеристики нефти, газа и их продуктов, которые отражают диалектический принцип на основе 

количественного изменения чисел; современные представления о агрегатных, фазовых и физических состояниях 

в нефтяной, газовой конструкции и структуре; E) навыки: решение проблем по физико-химическим свойствам 

газов; базы, используемые в нефтегазовом бизнесе; изучить свойства и состав ископаемых видов топлива и 

получить продукты из них. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основной метод переработки нефти и газа 

Авторы программы:  к.х.н., ст.преп. Орынбасар Р.О. 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с основными типами химико-технологических процессов на 

начальном уровне подготовки современных инженеров - технологов и обеспечивающих развитие современных 

химических производств. Также перспективами развития, формирование и расширение комплекса знаний в 

области переработки нефти и газа; формирование умений и практических навыков, позволяющих оценить нефть 
и газ как сырье для получения товарных продуктов. 

Краткое содержание дисциплины: Технология переработки углеводородного сырья. Технология процесса 

подготовки нефти и газа к переработке. Теоретические основы перекачки нефти и газа. Аппаратурное 

оформление процессов первичной переработки нефти и газа. Устройство установки обезвоживания и 

обессоливания, их виды и основные технологические показатели. Виды ректификационных колонн и 

применяемых перегородок. Вакуум-составляющие устройства. Классификация и товарная характеристика 

топлива, полученного от первичной переработки нефти. Получение товарных нефтепродуктов. Термическая 

обработка нефти и нефтепродуктов. Термокаталитическая обработка нефти и нефтепродуктов 

Пререквизиты: Основы нефтегазового дела, Термодинамика и физика пласта 

Постреквизиты:Заканчивание скважин.промысловая геофизика. Защита от коррозии нефтегазового 

оборудования 
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Ожидаемые результаты обучения:  А) знать:-физико - химические закономерности переработки нефти и газов; 

- результаты исследований и экспериментов в нефтегазохимической зоне; - новейшие достижения науки и 

современной вычислительной техники в области подготовки и переработки нефти и газов; - современные методы 

получения всего значительных продуктов из нефтегазового сырья; В) уметь:-применять физико-химические 

основы переработки нефти и углеводородных газов в производственной деятельности; - применять новейшие 

достижения науки и современной вычислительной техники; - получение продуктов, обладающих определенными 

физико-химическими и эксплуатационными свойствами; D) владеть: - навыками решения конкретных 

технологических задач; - навыками выполнения практических расчетов при изучении конкретных химических 

процессов переработки природного углеводородного сырья. 

 

 

 

 

9.2 Модуль  – Основы буровых процессов (2- Бурение нефтяных и газовых скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Разрушение горных пород 
Автор программы: Котик Е.П.  – старший преподаватель. 

Цель изучения курса: Целью курса является изучение студентами способа разрушения горных пород 

применяемого в нефтяной отрасли - бурение скважин, который  имеет ряд особенностей и происходит путём 

отделения от массива частиц различной крупности в пределах плоскости забоя при наличии только одной 

обнажённой поверхности и возрастании с глубиной влияния горного давления.  

Краткое содержание дисциплины: Наибольшее распространение получил механический способ бурения, при 

котором разрушение имеет объёмный, усталостный или поверхностный характер. Разрушение — сложный 

физический или физико-химический процесс, характер развития которого зависит от величины и скорости 

приложения нагрузки, напряженного состояния объекта, его прочности и структурных свойств. В соответствии 

с этим разрушение может протекать на микро- и макроскопическом уровнях. Микроскопическое разрушение 

(размеры зоны разрушения до 1 мм) возникает в месте контакта разрушающего элемента с породой и 

сопровождается разрывом связей между зёрнами или нарушением химических связей в кристалле, 

микротрещинами, сдвигом вдоль поверхностей скольжения. Макроскопическое разрушение (размеры зоны 

разрушения 1 см и более) характеризуется развитием одной или многих трещин, нарушающих сплошность 

массивов в значительных объёмах. Во всех случаях разрушение начинается с процесса на микроскопическом 

уровне, при определённых условиях приобретающего макроскопические масштабы. 

Пререквизиты: Основы нефтегазового дела, Геологические основы разработки нефтяных и газовых 
месторождении   

Постреквизиты:Защита от коррозии нефтегазового оборудования, Охрана труда, безопасность и охрана 

окружающей среды в нефтегазовой отрасли 

Ожидаемые результаты обучения: А)Иметь представление: о физико – механических свойствах горных пород; 

об абразивности горных пород;  об инструменте для бурения; о классификации долот по назначению и 

воздействию на горные породы; схемы и характер движения промывочной жидкости в призабойной зоне; 

изнашивание вооружения и опор шарошечного долота, керноприемные устройства и бурильные головки; об 

инструменте специального назначения; о современных достижениях науки и техники, передовой  отечественный 

и зарубежный опыт о методах бурения и буровой технике; о рациональных мероприятиях и повышение 

эффективности технологических процессов в бурении и экологических требованиях по защите окружающей 

среды и недр при бурении нефтяных,  газовых, нагнетательных скважин.  В) Знать и уметь использовать: условия, 

при которых достигается максимальная эффективность разрушения горных пород;  расчет  оптимальных 

режимов разрушения породы различными способами по одной методике, с использованием закона сохранения 

энергии; расчет бурового оборудования. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  
Наименование дисциплины:  Буровые машины и механизмы 

Авторы программы: ст.преподаватель – Котик Е.П., преподаваетль – Султанова Д.Д. 

Цель изучения курса: Студентам направления" бурение нефтяных и газовых скважин " необходимо знать 

требования, предъявляемые к применяемым в настоящее время буровым машинам и механизмам, назначение, 

параметры, устройство, рабочие процессы оборудования, разъяснять условия техники безопасности при 

эксплуатации бурового оборудования. 

Краткое содержание дисциплины:  буровые вышки и сооружения. Талевая система. Лебедкалары бурения. 

Роторы. Вертлюг и шланги. Выбор буровой установки для определенных условий бурения. Составление схем 

расположения блоков и оборудования буровых установок. Расчет грузоподъемности буровой лебедки и порядка 

подъема колонн. Расчет деталей бурового насоса на прочность. Буровые насосы. Двигатели днища. Определение 

рабочего времени и размеров талевого каната для бурения скважин 

Пререквизиты: Основы нефтегазового дела, Термодинамика и физика пласта 
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Постреквизиты:Заканчивание скважин.промысловая геофизика. Защита от коррозии нефтегазового 

оборудования 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: физико – механические свойства горных пород; 

абразивность горных пород; буровые приборы; классификация долот в зависимости от особенностей воздействия 

и применения горных пород; описание и схемы движения промывочной жидкости в зону дна, выветривание 

шарошковых долот; устройство отбора образцов и буровой головки; специальные приборы; современные 

достижения знаний и техники; передовой отечественный и зарубежный опыт в технике и методе бурения;; 

рациональные мероприятия повышения эффективности технологических процессов бурения; экологические 

требования охраны недр и окружающей среды при разработке нефтяных, газовых и нагнетательных скважин. В) 

Знать и применять: условия максимальной эффективности разрушения горных пород; расчет оптимального 

режима разрушения пород, исходя из закона энергосбережения, различными методами по одной методике; выбор 

бурового оборудования. 

 

10.1 Модуль – Основы строительства нефтяных и газовых скважин (1-Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождении) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины:  Технология бурения нефтяных и газовых скважин 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.препод., Султанова Д.Д. магистр технических наук 

Цель изучения курса: Приобретение студентами знаний, направленных на освоение дисциплинарных 

компетенций, связанных с основными технологическими процессами при строительстве нефтяных и газовых 

скважин, зависимостями между определяющими параметрами этих процессов и показателями их эффективности, 

с используемыми техническими средствами, условиями их работы, с организацией работ и управлением ими, с 

методами проектирования процессов, операций, работ и анализом их результатов; формирование способности 

самостоятельно использовать в практической деятельности знания и умения в данной и смежных областях знаний  

Краткое содержание дисциплины:Основы технологии бурения скважин. Основное оборудование, 

применяемое при строительстве скважин. Современные зарубежные и отечественные буровые установки, 

компоненты компоновок бурильных колонн. Типы буровых долот и условия их применения, давления, 

действующие на бурильную и обсадную колонны.  Принципы контроля скважины. Основные функции и 

свойства бурового раствора. Область применения вертикального и направленного бурения. Технологии 

производства работ. Противовыбросовое оборудование, применяемое при бурении скважин. Назначение и виды 

обсадных колонн. Процесс цементирования скважины.  

Пререквизиты: Нефтепромысловая геология, Основы нефтегазового дела 

Постреквизиты: Заканчивание скважин, Система автоматизации процесса бурения 
Ожидаемые результаты обучения:  А) знать параметры режимов бурения. В) владеть методическими 

подходами вскрытия продуктивных горизонтов и при проектировании буровых работ. С) применять знания и 

современные методы для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций и осложнений в процессе 

строительства скважин. Д) использовать инженерные знания в области бурения скважин. Е) анализировать 

нестандартные ситуации и быстро выбирать оптимальные решения при разработке нефтяных и газовых 

месторождений 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Процесс бурения нефтяных и газовых скважин 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.препод. 

Цель изучения курса: освоение дисциплинарных компетенций, направленных на приобретение студентами 

знаний в области основных технологических процессов, связанных с профилактикой и ликвидацией осложнений 

и аварий при строительстве нефтяных и газовых скважин, что необходимо для качественного и экономичного 

процесса строительства скважин. 

Краткое содержание дисциплины:Принципиальная схема конструкции скважины для нефтяных и газовых 

месторождений. Основные элементы скважины. Бурильная колонна. Назначение и конструкция. Основные 

физико – механические свойства горных пород, влияющие на процесс их разрушения при бурении. Лопастные, 
шарошечные, алмазные долота. Основные элементы бурения скважин и буровой установки. Способы бурения, 

скважинное и наземное оборудование бурения и цементирования. Техническая и экономическая оценка 

эффективности работы долот. Основные элементы промывочных растворов и технологии промывки скважин. 

Цементировочные агрегаты, АКЦ, оценка цементажа.  

Пререквизиты: Нефтепромысловая геология, Основы нефтегазового дела 

Постреквизиты: Заканчивание скважин, Техника и технология добычи нефти, Теоретические основы 

геофизических методов исследований скважин 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать методы профилактики и ликвидации осложнений; В) 

классифицировать аварии и осложнения по степени тяжести; С) владеть практическими навыками реализации 

методов и планов ликвидации осложнении и аварии; навыками разработки планов работ. Д) оценивать риски и 

определять меры по обеспечению безопасности технологических процессов в нефтегазовом производств. Е) 
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разрабатывать целесообразные, оптимальные методы ликвидации аварий и осложнений с проведением 

необходимых инженерных расчетов. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Материаловедение 

Автор программы: Котик Е.П 

Цель изучения курса: Научить классификации компонентов, их маркировке по ГОСТ, методам изменения 

свойств, а также современным рациональным технологическим методам, типам заготовки и деталей машин, 

обработке давлением, сварке, порошковой металлургии и др. и т.д. вам нужно освоить. 

Краткое содержание дисциплины: структура и свойства металлов, теория сплавов, углеродистой стали, чугуна, 

термическая и химическая термическая обработка стали, легированная сталь, порошковые материалы, твердые 

сплавы, сплавы цветных металлов, неметаллические строительные материалы, обработка давлением металла. 

Пререквизиты: Математика 1, Физика, Химия 

Постреквизиты: Ремонт скважин, Нефтепромысловые машины и механизмы 

Ожидаемые результаты обучения: А) кристаллическая структура металла, Б) использование стали для бурения 

и производства нефтяного оборудования; C) Определите структуру металлов, D) Определите твердость металлов 

и Е) Определите зависимость отметок нефтепровода от группы прочности. 

 

10.2 Модуль – Основы проектирования нефтяных газовых скважин (2- Бурение нефтяных и газовых 

скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Проектирование скважины  

Автор программы: Балгынова А.М 

Цель изучения курса: Целью курса является изучение студентами этапа проектирования скважины, что  

является важнейшей составной частью процедуры ее строительства, ведь именно на этапе проектирования 

закладываются все основные рабочие характеристики будущего сооружения такие, как срок службы, 

безопасность, функциональность и экономическая эффективность. 

Краткое содержание дисциплины: Все проектные работы проводятся на базе самых современных 

действующих норм и правил, разрабатываемая проектная документация в отношении своего состава 

соответствует требованиям  Главгосэкспертизы РК. Процедура разработки рабочего проекта каждой скважины, 

независимо от ее назначения, в общем случае, включает следующие этапы: разработка комплекта ПСД 

(проектно-сметной документации) на сооружение скважины; при необходимости, разработка дополнительных 

документов к действующим проектам скважин; привязка сооружения новой скважины к ранее разработанным 
проектам; содействие в получении разрешений на строительство скважин. При разработке проектов 

строительства скважин выбирают наиболее прогрессивные технологические решения, а само проектирование 

выполняется с использованием современных приемов и методик. Все это обеспечивает оптимальное 

использование специальной техники, рабочего времени и строительных материалов, вполне соответствующих 

геологическим и гидрологическим условиям в месте строительства скважины. Все проекты основываются на 

современных достижениях мировой и отечественной науки, техники и технологии. 

Пререквизиты: Нефтепромысловая геология, Основы нефтегазового дела  

Постреквизиты: Заканчивание скважин, Система автоматизации процесса бурения, Технология и техника 

добычи нефти 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь представление: о структуре технического проекта; техническую 

часть проекта; о проектировании подачи промывочной жидкости; принципы проектирования оборудования устья 

и объемов работ по охране окружающей среды.В) Знать и уметь использовать: структуру нормативно – 

справочной литературы; формы представления геологической части технического проекта; расчет суммарной 

потребности буровых долот.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Механические свойства материалов 
Автор программы: Котик Е.П 

Цель изучения курса: применение основных положений кристаллографии и кристаллохимии, законов фазовых 

равновесии в формировании свойств различных материалов – металлов, сплавов, композиционных, порошковых 

материалов.   

Краткое содержание дисциплины: материалы в технике, строение и свойства материалов, агрегатные 

состояния веществ и превращения, атомные и электрические процессы в твердых телах, основы криохимии и 

лазерной термохимии, плазмохимические процессы.   

Пререквизиты: Математика 1, Физика, Химия 

Постреквизиты: Ремонт скважин, Нефтепромысловые машины и механизмы 

Ожидаемые результаты обучения:  А) иметь представление:-этапы развития материаловедения; В) 

классификация материалов; С)  свойства материалов; плазмохимические процессы; D) - межфазовые явления; 
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химическая связь в твердых телах;  экспериментально определить характеристики твердых тел; Е) -производить 

измерения основных показателей; 

 

11.1 Модуль – Научные основы разработки месторождений нефти и газа (1-Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождении) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы научно-исследовательской работы 

Авторы программы: Орынбасар Р.О. к.х.н., Адильханов Р.К.  преподаватель 

Цель изучения курса: обеспечение формирования у обучающихся теоретических знаний в области 

современного состояния и выполнения научных исследований;  понимания направлений развития научных 

исследований в области их профильной направленности. 

Краткое содержание дисциплины: освоение основных этапов: оценка и выбор актуальных тем исследований; 

постановка цели и обоснование методов исследований; проведение aналитических и экспериментальных 

исследований; обработка анализ и оценка достоверности полученных результатов; развитие интереса к 

инженерно-исследовательской работе. 

Пререквизиты: Физика, Общая и нефтяная геология 

Постреквизиты: Сбор подготовка и транспортировка продукции скважин, Разработка и эксплуатация 
нефтегазовых и газоконденсатных месторождений 

Ожидаемые результаты обучения: А) осуществлять методологическое обоснование научного исследования, 

оценить эффективность научной деятельности, использовать сетевые технологии и мультимедиа в образовании 

и науке. В) выбирать параметры  критериев в зависимости от требований к качеству продукции и издержек 

производства. С) сформулировать задачу исследования, исходя из потребностей производства. Д) обосновывать 

параметры критерия. Е) владеть навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики. 

 

11.2 Модуль – Основы геофизических исследований месторождений нефти и газа (2- Бурение нефтяных и 

газовых скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Патентоведение 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.преподаватель. Султанова Д.Д. магистр технических наук 

Цель изучения курса: Усвоение категорий инновационной деятельности; изучение особенностей инноваций и 

их влияния на деятельность организаций в нефтегазовом деле; ознакомление с законодательными и другими 

актами; рассмотрение основных методик, критериев оценки научно-технической (инновационной) продукции; 

изучение методик проведения научно-исследовательских и патентных исследований 
Краткое содержание дисциплины: Основы инновационной деятельности. Виды инновационного процесса. 

Субъекты инновационной деятельности. Классификация инноваций. Жизненный цикл инноваций. 

Организационные структуры инновационного менеджмента. Методологические основы научного познания и 

творчества. Защита инноваций как задача управления инновационными процессами. Правовая охрана 

интеллектуальной собственности. Структура и состав заявочных материалов на изобретение, методика 

оформления необходимых документов. Информационно-патентные исследования. Международная охрана 

промышленной собственности. 

Пререквизиты: Физика, Общая и нефтяная геология 

Постреквизиты: Сбор подготовка и транспортировка продукции скважин, Разработка и эксплуатация 

нефтегазовых и газоконденсатных месторождений 

Ожидаемые результаты обучения:  А) обеспечивать системное представление о специфике инновационной 

деятельности; В) изучать основные законодательные и нормативные актов; С) проводить  поиск научно-

технической и патентной литературы по любому направлению науки и техники; Д) составлять отчет о научно-

технических и патентных; Е) оформлять заявочные материалы на новые объекты интеллектуальной 

промышленной собственности. 

6В07202 - НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент  
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5.1 Модуль - Специальные дисциплины, 14 кредитов  
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БД КВ HSFSNG 1209 Хим.состав и  физиеские свойства нефти и газа 2 4 

ПД КВ ZKNO 1304 Защита от коррозии нефтегазового оборудования 2 5 

ПД ВК NMM 2305 Нефтепромысловые  машины и механизмы 3 5 

5.2 Модуль - Промыслово-технические  дисциплины, 14 кредитов 

БД КВ RGP 1209 Разрушение горных пород 2 4 

ПД КВ ZKBU 1304 Защита от коррозии буровых установок 2 5 

ПД ВК NMM 2305 Нефтепромысловые  машины и механизмы 3 5 

6.1 Модуль - Электротехника и автоматизация производственных процессов, 11 кредитов  

БД КВ OEE 1210 Основы электротехники и электроснабжения 2 4 

БД КВ MATP 1211 Метрология и автоматизация технологических процессов 2 4 

ПД КВ KRDNGO 2306 
Контроль, регулирование, диагностика нефтегазового 

оборудования 
3 3 

6.2 Модуль - Электротехника и автоматизация процессов бурения, 11кредитов   

БД КВ EEPB 1210 Электротехника и электроснабжение процесса бурения 2 4 

БД КВ SAPB 1211 Система автоматизации процесса бурения 2 4 

ПД КВ PKA 2306 Приборы контроля и автоматизации 3 3 

7.1 Модуль - Промысловое  обслуживание, 10 кредитов  

ПД ВК SPTPS  2307 Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 3 5 

ПД КВ RS 2308 Ремонт скважин 3 5 

7.2 Модуль - Инженерно - промысловая, 10 кредитов   

ПД ВК SPTPS  2307 Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 3 5 

ПД КВ RRBNGS 2308 Ремонтные работы при бурений нефтяных и газовых скважин 3 5 

8.1 Модуль - Инновационные методы развития, 8 кредитов  

ПД КВ PMNG 2309 Проектирование месторождений нефти и газа 3 4 

ПД КВ NTTNGO 2310 Новые техники и технологии в нефтегазовой отрасли 3 4 

8.2 Модуль - Инновационные системы эксплуатации скважин, 8 кредитов   

ПД КВ ZS  2309 Заканчивание скважин  3 4 

ПД КВ SAPRNGO 2310 
Система автоматизации проектных работ в нефтегазовой 

отрасли 
3 

4 

9.1 Модуль - Особенности разработки морских  месторождения, 9 кредитов  

БД КВ OShM 2210 Основы шельфовых месторождений 3 4 

ПД ВК RShM 2311 Разработка шельфовых месторождений 3 5 

9.2 Модуль - Особенности бурения шельфовых месторождений, 9 кредитов  

БД КВ BZMS 2210 Бурение и заканивание морских скважин 3 4 

ПД ВК RSM 2311 Разработка шельфовых месторождений 3 5 

10.1 Модуль - Инженерно - экономические, 8 кредитов  

ПД КВ MPNP  2312 Методы повышения нефтеотдачи пласта  4 4/4 

БД КВ EOOP 2211 Экономические основы организации производства 4 4/4 

10.2 Модуль - Промышленно-экономические, 8 кредитов  

ПД КВ TM  2312 Тампонажные материалы 4 4/4 

БД КВ EOBNGS 2211 Экономическая основа бурения нефтяных и газовых скважин 4 4/4 

 

5.1 Модуль - Специальные дисциплины 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Нефтепромысловые машины и механизмы   

Автор программы: Балгынова А.М– к.т.н., доцент., Котик Е.П-старший преподаватель 

Цель изучения курса: Целью изучения данной дисциплины является  дать знания будущим специалистам по 

вопросам применения насосов, компрессоров, а также основных групп оборудования для эксплуатации скважин, 

для воздействия на забой и пласт, ремонтных работ на скважине. На практических занятиях решаются типовые 

задачи, проводятся контрольные работы и опросы по курсу  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина  является теоретической основой в комплексе всех  дисциплин 

по специальности «Нефтегазовое дело», т.к. включает  такие разделы как   насосы, компрессоры, оборудование 

нефтегазовой скважины, оборудование для фонтанной эксплуатации скважин, оборудование для газлифтной 

эксплуатации скважин, оборудование для штанговой насосной эксплуатации скважин, оборудование для 

подземного ремонта скважин, оборудование для проведения технологических операций  в скважинах  

Пререквизиты: Математика, Физика  

Постреквизиты: Экономические основы организации производства 
Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: - о назначении машин и оборудовании, 

используемых для добычи нефти и газа, об условий их эксплуатации, основных требований, предъявляемых к 
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ним, принципа их действия и устройства, основ их теории расчета, конструирования и эксплуатации; В) знать и 

уметь использовать: - устройство, принцип работы, схемы и основные технико – экономические показатели 

нефтегазо-промысловых оборудовании, оборудовании,  инструментов, механизмов по ремонту скважин и т.д. С) 

подбирать насос и другие нефтегазопромысловые машины и механизмы для заданных условий, устанавливать 

рациональный режим работы, производить расчеты и обосновать для выбора оборудования исходя из 

конкретных условий, ориентироваться в кинематических схемах установок и т.д; D) иметь навыки: рассчитывать 

величину подачи при заданном режиме работы, делать расчеты необходимого давления, мощности, определять 

допустимую высоту всасывания насоса и режим его работы, осуществлять перерасчет рабочих параметров насоса 

при изменении вязкости жидкости и контроля за его работой. 

 

6.1 Модуль  – Электротехника и автоматизация производственных процессов 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Контроль, регулирование, диагностика нефтегазового оборудования 

Авторы программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент 

Цель изучения курса: приобретение студентами знаний в области технического диагностирования машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов 
Краткое содержание дисциплины:Основные понятия, термины и положения теории надежности, 

используемые в технической диагностике. Понятия, термины и определения технической диагностики. 

Структура и постановка задач технической диагностики. Статистические методы распознавания. 

Неразрушающие виды и методы контроля. Вибро-акустическая диагностика.  

Пререквизиты: Физика, Химия, Метрология, стандартизация и сертификация 

Постреквизиты: Экономические основы организации производства 

Ожидаемые результаты обучения:А) определять техническую диагностикуи надежности машин и 

оборудования. В) использовать методы распознавания технического состояния. С) прогнозировать остаточный 

ресурс. Д) владеть методами расчета остаточного ресурса (срока службы. Е) выбирать методы контроля при 

техническом диагностировании; использовать государственные, отраслевые стандартами и руководящими 

техническими материалами; оценивать техническое состояние МОНГП. 

 

6.2 Модуль  – Электротехника и автоматизация процессов бурения 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Приборы контроля и автоматизации 

Автор программы: Кайненова Т.С. -  старший преподаватель, магистр технических наук 
Цель изучения курса: привить студентам навыки инженерного выбора Контрольно – измерительные приборы 

и автоматика и способа их подключения, дать знания об устройстве и принципе действия приборов.  

Краткое содержание дисциплины: Виды измерений, производимых в нефтегазовое дело. 

Электроизмерительные приборы. Приборы измерения контроля температуры. Измерение расхода методом 

переменного перепада давления. Измерение уровня. Приборы для измерения давления. Средства измерения веса 

и усилия.  

Пререквизиты: Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника добычи нефти, Сбор и подготовка 

скважинной продукции. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об электроизмерительных приборах, о приборах 

измерения контроля температуры об измерении расхода, об измерении уровня о приборах для измерения 

давления о средствах измерения веса и усилия. В) использовать устройство, контрольно – измерительные 

приборы термометры сопротивления и измерительные приборы к ним. основные свойства токопроводящих и 

изоляционных материалов; С) различать способы измерения сопротивлений в различных звеньях цепи; Д) 

применять  наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и средней сложности и 

точности контрольно- измерительного инструмента. Е) измерять постоянных и переменных напряжений, 

величины тока и сопротивлений в деталях и на участках электрических цепей, мегомметром сопротивления 
изоляции электрических цепей. измерения сопротивления, емкости, индуктивности мостовыми приборами. 

измерение параметров электрических схем электронным  осциллографом 

 

7.1 Модуль  –  Промысловое  обслуживание 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 

Автор программы: Котик Е.П. -  старший преподаватель. 

Цель изучения курса: Дать знания будущим специалистам по вопросам сбора и подготовки скважинной 

продукции, дать основные продукции и об оборудовании, которое применяется при сборе и подготовке нефти, 

понятия о системах сбора скважинной продукции, об учете скважинной продукции. 
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Краткое содержание дисциплины: Физические основы сбора и подготовки нефти и нефтяного газа, 

добываемой с нефтью воды. Сбор и внутри промысловый транспорт скважинной продукции. Подготовка нефти, 

нефтяного газа и добываемой с нефтью воды до товарной кондиции.  

Пререквизиты: Химия, Стандартизация, сертификация  и метрология, Термодинамика и теплотехника  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А)знать о системах сбора и подготовки нефти, газа, воды на 

месторождениях. В) составлять сопроводительную документацию. С)определять физико-химические свойства 

нефти и газа, учет и контроль дебитов нефти, газа, воды, транспортировку и водоподготовку; Д) рассчитывать 

технологические параметры по подбору соответствующей системы сбора и подготовки нефти, газа. Е) подбирать 

основные и вспомогательные аппараты, производить технологические и конструктивные расчеты.  

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Ремонт скважин  

Автор программы: Котик Е.П. – старший преподаватель 

Цель изучения курса: Дать знания будущим специалистам по вопросам проведения капитального и текущего 

ремонта скважин при добыче нефти и газа.  Виды ремонтных работ: смена насоса, воздействии на призабойную 

зону, ремонтно-изоляционные работы, освоение скважин после ремонта. Задачей курса является научить 
студентов применять теоретические знания к решению практических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Текущий ремонт скважин. Капитальный ремонт скважин. Технологическое 

оборудование для ремонта скважин. Технологическое оборудование, приспособления и инструмент для ремонта 

скважин. Колтюбинговые технологии. 

Пререквизиты:Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника добычи нефти, Основы 

нефтегазового дела 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) различать особенности капитального и текущего ремонта скважин; В) 

организовать проведение ремонтных работ в скважине; С) использовать общепринятые и специальные виды 

оборудования при КРС; Д) проводить ловильные работы; вскрытие окна в колонне. Е) анализировать  

технологические расчеты и определять эффективность проведения ремонтных работ.  

 

7.2 Модуль  – Инженерно – промысловая 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Ремонтные работы при бурении нефтегазовых скважин 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.препод., Султанова Д.Д. магистр технических наук 
Цель изучения курса: Дать понятие будущим специалистам о видах ремонтных работ. Подробно рассмотреть 

технологии проведения всех видов ремонтных работ. Ознакомить с работами текущего и капитального ремонтов. 

Задачей курса является научить студентов применять теоретические знания к решению практических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Основные технологические процессы при подземном  ремонте  скважин. 

Основные технологические процессы при текущем  ремонте  скважин. Агрегаты для механизации. 

Пререквизиты: Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника добычи нефти, Основы 

нефтегазового дела. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) различать особенности капитального и текущего ремонта скважин; В) 

организовать проведение ремонтных работ в скважине; С) использовать общепринятые и специальные виды 

оборудования при КРС; Д) проводить ловильные работы; вскрытие окна в колонне. Е) анализировать  

технологические расчеты и определять эффективность проведения ремонтных работ.  

 

8.1 Модуль  – Инновационные методы развития 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Проектирование месторождений нефти и газа 
Автор программы: Жубандыкова Ж. К. У-к. и. н., ст. преподаватель., Котик Е. П.-старший преподаватель. 

Цель изучения курса: Дать будущим специалистам знания по вопросам автоматизации, об автоматизированных 

системах управления технологическими процессами, основных понятий их использования в бурении, в системах 

добычи и добычи нефти и газа, сбора и переработки нефти, транспортировки. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина является теоретической основой в комплексе всех дисциплин 

по специальности» Нефтегазовое дело", так как состоит из математической системы управления, системы 

автоматического управления, автоматического контроля и автоматического регулирования, системы 

автоматизации и управления технологическими процессами в бурении, системы автоматизации и управления 

технологическими процессами в системах сбора и подготовки нефти, системы автоматизации и управления 

технологическими процессами в транспортировке нефти и газа. 

Пререквизиты: Бурение нефтегазовых скважин, Технология и техника добычи нефти 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление: о схемах автоматизации технологических 

процессов в) о системе автоматического регулирования (АСУ) о системах автоматического управления (АСУ); 

в) Знать и уметь: теорию автоматического управления (АСУ); виды систем автоматического регулирования 

(АСУ) и систем автоматического управления (АСУ) математическим отображением систем управления схемами 

автоматизации технологических процессов. С) иметь навыки: написания и расчета систем управления  

техническими объектами на основе алгебраических, дифференциальных, интегральных тенге и методов высшей 

математики. D) постоянное поддержание значения определенной физической величины с заданной точностью; 

изменение значения по определенной, заранее заданной программе; Е) получение эффективного (оптимального) 

значения или какого-либо комплекса обобщающих и т. д. 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Новые техники и технологии в нефтегазовой отрасли 

Автор программы: Космбаева Г. Т.-старший преподаватель 

Цель изучения курса: Является формирование у студентов целостного представления о новых технологических 

процессах нефтегазовой отрасли: назначение, особенности, степень автоматизации, а также о новейшем 

оборудовании, используемом для осуществления этих процессов. 

Краткое содержание дисциплины: Возможность использования результатов научной деятельности в рыночной 
экономике, что привело к экономической категории "Инновации". В процессе изучения дисциплины 

предусматривается формирование нового продукта, использование новых технологий, использование новых 

форм организации производственного процесса, выход на новые рынки сбыта, использование новых видов 

ресурсов или новых источников. 

Пререквизиты: Математика, Химия, Стандартизация, сертификация и метрология 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А)  связь между инновационной деятельностью и предпринимательством; 

В) принципы и содержание основных этапов разработки и реализации инновационной стратегии; С) анализ и 

интерпретация данных об отечественных и зарубежных инновационных технических и технологических 

разработках в области нефтегазового комплекса; д) инновации методы оценки эффективности технических 

решений и технологий и методы сбора, обработки, анализа данных об инновациях. Е) определение 

перспективных направлений инноваций и их экономическая оценка 

 

8.2 Модуль  – Инновационные системы эксплуатации скважин 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Заканчивание скважин 
Автор программы: Султанова Д.Д.- магистр 

Цель изучения курса: состоит  в  изучении  технологических операций завершения строительства скважины до 

сдачи ее в эксплуатацию, т.е. комплекс работ,  включающих  в  себя  вскрытие  продуктивного  пласта  бурением,   

опробование перспективных  горизонтов,  крепление  скважины  обсадными  трубами,  разобщение проницаемых  

горизонтов  друг  от  друга,  вторичное  вскрытие  продуктивного  пласта перфорацией, испытание  и освоение 

скважины. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина  «Заканчивание  скважин»  относится  к  числу 

профилирующих. Она способствует формированию инженера по строительству нефтяных и газовых  скважин,  

умеющего  квалифицированно  вести  работы  по  заканчиванию  скважин, оценивать промышленные значения 

перспективных горизонтов и надежность крепи данного сооружения.    

Пререквизиты: Математика, Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника  добычи нефти. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) Дисциплина способствует формированию инженера по строительству 

нефтяных и газовых  скважин; В) уметь  квалифицированно  вести  работы  по  заканчиванию  скважин, оценивать 

промышленные значения перспективных горизонтов и надежность крепи данного сооружения.    

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 
Наименование дисциплины:  Система автоматизации проектных работ в нефтегазовой отрасли 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.препод. Султанова Д.Д. магистр технических наук 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ выполнения и чтения конструкторских документов, 

методов построения пространственных форм на плоскости, способов решений инженерно-технических задач на 

чертеже. 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия и принципы автоматики. Классификация автоматических 

систем. Статика энергоустановок (ЭУ). Динамика ЭУ транспортировки нефти и газа. Переходные процессы и 

устойчивость систем автоматического регулирования. Регуляторы ЭУ. Типовые системы автоматического 

регулирования. 

Пререквизиты: Техника и технология добычи нефти, Общая и нефтяная геология, Разработка газовых и 

газоконденсатных месторождении. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения:А) иметь представление о системах автоматического регулирования (САР), 

о системах автоматического управления (САУ). В) использовать теорию автоматического управления, схемы 

автоматизации технологических процессов. С) управлять техническими объектами на основе алгебраических, 

дифференциальных, интегральных уравнений и методов высшей математики. Д) изменять величины по 

определенной, заранее заданной программе; Е)получать оптимальные значения. 

 

9.1 Модуль  – Особенности разработки морских  месторождения 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Основы шельфовых месторождений 

Автор программы: Котик Е.П - старший преподаватель., Космбаева Г.Т.-старший преподаватель. 

Цель изучения курса: Целью изучения данной дисциплины является овладение студентами  дать знания 

будущим специалистам по вопросам проектирования разработки и добычи нефти и газа в условиях 

шельфовых месторождений; буровому оборудованию и техническим средствам бурения морских 

нефтегазовых месторождений; соблюдению мер безопасности, охраны труда и окружающей среды при разработке 

морских месторождений. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина  является теоретической основой в комплексе всех  дисциплин 
по специальности «НГД», т.к. включает  такие разделы как     этапы освоения шельфовых месторождений, 

оборудование для морского бурения, технология проведения буровых работ, подводное устьевое оборудование 

морских скважин, техника и технология разработки и эксплуатации шельфовых месторождений, 

транспорт нефти и газа, охрана труда и окружающей среды, техника безопасности при разработке морских 

месторождений 

Пререквизиты: Термодинамика и теплотехника, Химия и физика нефти и газа. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) об особенностях разработки шельфовых месторождений нефти и газа, о 

технике и технологии разведочных работ на море, об этапах освоения шельфовых месторождений. В) знать и 

уметь использовать: общепринятые и специальные виды бурового оборудования, конструкции скважин, 

технологию проведения буровых работ, С) подводное устьевое оборудование морских скважин . 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Разработка шельфовых месторождений 

Автор программы: А. Мерекеевна. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Дать обучающимся теоретические знания и практические навыки в объеме, необходимом 

и достаточном объеме в области разработки шельфовых нефтегазовых месторождений; дать студентам знания о 

геологии нефти, бурении скважин, добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности разработки морских нефтяных и газовых месторождений. 

Факторы, затрудняющие разработку морских месторождений. Поисково-разведочные работы на шельфе 

(геофизика). Элементы гидрогеологического режима. Операции технически сложные, очень дорогостоящие и 

связанные со значительным риском по разработке нефтяных и газовых месторождений шельфовых зон моря и 
океанов включают целый комплекс взаимосвязанных этапов. Разведочные работы. Элементы 

гидрогеологического режима. 

Пререквизиты: Термодинамика и теплотехника, Методы повышения нефтеотдачи пластов, Разработка 

нефтяных месторождений. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: а) изучение перспектив разработки шельфского месторождения. В) 

определение технико-экономической эффективности С) использование техники и технологий бурения, 

разработки, освоения и эксплуатации морских месторождений. Д) соблюдение правил обустройства морских 

месторождений, техники безопасности и охраны окружающей среды.Е) выбор методики оптимального варианта 

эксплуатации оборудования для морских месторождений 

 

9.2 Модуль  – Особенности бурения шельфовых месторождений 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Бурение и заканивание морских скважин 

Автор программы: А. Мерекеевна. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Дать обучающимся теоретические знания и практические навыки в объеме, необходимом 
и достаточном объеме в области разработки шельфовых нефтегазовых месторождений; дать студентам знания о 

геологии нефти, бурении скважин, добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности разработки морских нефтяных и газовых месторождений. 

Факторы, затрудняющие разработку морских месторождений. Поисково-разведочные работы на шельфе 

(геофизика). Элементы гидрогеологического режима. Операции технически сложные, очень дорогостоящие и 

связанные со значительным риском по разработке нефтяных и газовых месторождений шельфовых зон моря и 
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океанов включают целый комплекс взаимосвязанных этапов. Разведочные работы. Элементы 

гидрогеологического режима. 

Пререквизиты: Термодинамика и теплотехника, Методы повышения нефтеотдачи пластов, Разработка 

нефтяных месторождений. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: а) изучение перспектив разработки шельфского месторождения. В) 

определение технико-экономической эффективности С) использование техники и технологий бурения, 

разработки, освоения и эксплуатации морских месторождений. Д) соблюдение правил обустройства морских 

месторождений, техники безопасности и охраны окружающей среды.Е) выбор методики оптимального варианта 

эксплуатации оборудования для морских месторождений. 

 

10.1 Модуль  – Инженерно - экономические 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Методы повышения нефтеотдачи пласта 

Автор программы: Балгынова А.М– к.т.н., доцент 

Цель изучения курса: Цель и задачи изучения дисциплины: Формирование у студентов знаний теоретических 
основ физических процессов, протекающих при различных технологических воздействиях на пласт, а также 

изучить конструкцию и принцип работы техники и технических средств, которые предназначены для реализации 

этих технологий 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина  является теоретической основой в комплексе всех  дисциплин 

по специальности «НГД», т.к. включает  такие разделы как    гидродинамические методы повышения нефтеотдачи 

при заводнении, технология и техника поддержания пластового давления заводнением, физико-химические 

методы повышения нефтеотдачи пластов, газовые методы повышения нефтеотдачи, тепловые методы 

повышения нефтеотдачи пластов 

Пререквизиты: Химия, физика, Термодинамика и теплотехника 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:  А) иметь представление: об основных положениях рациональной 

технологии разработки нефтяных месторождений, об охране труда, технике безопасности и защите окружающей 

среды при реализации методов повышения нефтеотдачи.  В) знать и уметь использовать: методы воздействия на 

пласт в зависимости от геологопромысловых характеристик залежей нефти; С) состав и физико-химические 

свойства закачиваемых агентов и их взаимодействие с породами и насыщающими коллектор флюидами; Д) 

способы применения различных технологий повышения нефтеотдачи и применяемая для их внедрения техника 

Е) иметь навыки: расчет и подбор оборудования при проведении методов повышения нефтеотдачи пластов, 
выбора того или иного метода воздействия в зависимости от геологопромысловых характеристик залежей нефти. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономические основы организации производства 

Автор программы: Жубандыкова Ж. У – к.т.н., доцент, Кайненова Т.С - магистр техники  и технологии. 

Цель изучения курса: Формирование экономического мышления путем изучения экономических категорий, 

закономерностей и показателей, методов организации и путей повышения эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие, основные фонды, оборотные средства; трудовые ресурсы, 

производительность труда и заработная плата; издержки производства и себестоимость продукции; 

ценообразование; финансовые показатели предприятия; экономическая эффективность производственно-

хозяйственной деятельности и т.д. 

Пререквизиты: Математика, Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника  добычи нефти. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) умение рассчитывать технико-экономические показатели предприятия 

или выпуска отдельной продукции, определять эффективность вложений и рентабельность производства новой 

либо модернизированной продукции.  

 

10.2 Модуль  – Промышленно-экономические 
 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Тампонажные материалы 

Авторы программы: Мерекеқызы А. ст перепод, Котик Е.П. ст.препод 

Цель изучения курса: дать знания будущим специалистам по вопросам тампонажных растворов, требования к 

качеству камня и тампонажного материала тампонажные материалы регулирования свойств камня и 

тампонажного материала, технология скважин для крепления 

Краткое содержание дисциплины:классификация цементных растворов и камня, портландцемент, 

специальные тампонажные цементы, хранение и транспортировка портландцемента, ускорители схватывания и 

твердения, замедлители схватывания и твердения, регуляторы реологических свойств тампонажных растворов, 



367 

 

пластификатор тампонажного раствора, организация процесса крепления скважины, технологическая обвязка 

цементировочного оборудования, методы приготовление тампонажных материалов. 

Пререквизиты: Химия, Физика, Математика. Основынефтегазового дела 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о технологии крепления скважин, о компонентах 

тампонажных растворов. В) выбирать тампонажный раствори технологию тампонирования. С) подобрать 

оборудование для цементировании скважин. Д) иметь навыкирасчетов применяемых в бурении нефтяных и 

газовых скважин. Е) анализировать выбора тампонажных материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины:  Экономическая основа бурения нефтяных и газовых скважин 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент 

Цель изучения курса: Формирование экономического мышления путем изучения экономических категорий, 

закономерностей и показателей, методов организации и путей повышения эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие, основные фонды, оборотные средства; трудовые ресурсы, 

производительность труда и заработная плата; издержки производства и себестоимость продукции; 

ценообразование; финансовые показатели предприятия; экономическая эффективность производственно-

хозяйственной деятельности и т.д. 

Пререквизиты:Математика, Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника  добычи нефти. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать категорий экономики, методики расчета показателей 

экономического развития, методики обоснования инвестиционных проектов, методов организации 

производственных процессов и управления производственными системами. В) рассчитать экономические 

показатели, С)  проектировать производственные структуры и структуры управления, параметров организации 

производственных процессов. Д) рассчитывать технико-экономические показатели предприятия или выпуска 

отдельной продукции, Е) определять эффективность вложений и рентабельность производства новой либо 

модернизированной продукции.  

 
5В070800 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

3 курс 

 

Компонент  Код дисциплины Наименование дисциплины 
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в
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10 Модуль – Научные основы разработки месторождений нефти и газа, 15 кредитов  

ПД ОК TTDN 3302 Технология и техника  добычи нефти 5 5/5 

ПД ВК TBNGS 3303 Технология бурения нефтяных газовых скважин 5 5/5 

БД ВK GMPG 3214 Геоинжинерное моделирование промысловой геофизики 5 5/5 

11.1 Модуль – Промышленная безопасность и эксплуатация месторождений (1-Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождении ), 15 кредитов 

БД КВ RENGKM 3215 
Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных 

месторождений 

5 5/5 

ПД КВ SHNG 3304 Сооружение  хранилищ нефти и газа 5 5/5 

ПД ВК OTBOOSNO 3305 
Охрана труда, безопасность и охрана окружающей среды в 

нефтегазовой отрасли 

5 
5/5 

11.2 Модуль – Основы безопасности процесса бурения (2-Бурение нефтяных и газовых скважин), 15 

кредитов 

БД КВ BRTP 3215 Буровые растворы и технология их приготовления 5 5/5 

ПД КВ  NMBSM 3303 Новые методы бурения на суши и на море  5 5/5 

ПД ВК OTBOOSNO 3305 
Охрана труда, безопасность и охрана окружающей среды в 

нефтегазовой отрасли 

5 
5/5 

12.1 Модуль - Специальные дисциплины (1-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении), 15 кредитов 

ПД КВ ZKNGO 3306 Защита от коррозии нефтегазового оборудования 6 5/5 

ПД ВК NPMM 3307 Нефтепромысловые  машины и механизмы 6 5/5 

БД    Производственная практика 6 5/5 
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12.2 Модуль - Промыcлово-технические  дисциплины (2-Бурение нефтяных и газовых скважин), 15 

кредитов 

ПД КВ ZKBU 3306 Защита от коррозии буровых установок 6 5/5 

ПД ВК NPMM 3307 Нефтепромысловые  машины и механизмы 6 5/5 

БД    Производственная практика 6 5/5 

13.1 Модуль - Электротехника и автоматизация производственных процессов (1-Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождении), 15 кредитов 

БД КВ OEEP 3217 Основы электротехники и  электрооборудование промыслов 6 5/5 

БД КВ MATP 3218 Метрология и автоматизация технологических процессов 6 5/5 

ПД КВ KRDNGO 3308 
Контроль, регулирование, диагностика нефтегазового 

оборудования 
6 5/5 

13.2  Модуль - Электротехника и автоматизация процессов бурения (2-Бурение нефтяных и газовых 

скважин), 15 кредитов 

БД КВ EEPB 3217 Электротехника и электроснабжение процесса бурения 6 5/5 

БД КВ SAPB 3218 Система автоматизации процесса бурения 6 5/5 

ПД КВ PKA 3308 Приборы контроля и автоматизации 6 5/5 

 

10 Модуль – Научные основы разработки месторождений нефти и газа 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология бурения нефтяных газовых скважин 

Автор программы: Котик Е.П - старший преподаватель, Султанова Д.Д-преподаватель 

Цель изучения курса: Целью изучения данной дисциплины является овладение студентами необходимыми 

знаниями и умениями для правильного выбора методов оперативного управления технологическими процессами 

при углублении нефтяных и газовых скважин, включая выбор оптимального способа бурения, режима бурения, 

бурильного инструмента, метода проводки скважины в заданном направлении, которые соответствуют 

конкретным условиям бурения и отвечают критериям экономической эффективности 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина  является теоретической основой в комплексе всех  дисциплин 

по специальности «Нефтегазовое дело», т.к. включает  такие разделы как,   способы бурения нефтяных и газовых 

скважин, механические свойства горных пород, породо разрушающий инструмент, бурильная   колонна, 

механизмы для вращения долота, промывка скважин и промывочные жидкости, основы гидравлических расчетов 

в бурении, режим бурения, осложнения   в   процессе   бурения, искривление скважин, разобщение пластов, 

вскрытие и опробование продуктивных пластов, буровые установки и сооружения, трудовые процессы в 

бурении, технико-экономические показатели бурения и документация на строительство скважин  

Пререквизиты: Химия, Физика, Общая и нефтяная геология  
Постреквизиты: Основы шельфовых месторождений  

Ожидаемые результаты обучения:  иметь представление о цикле строительства скважины, ее элементах, 

конструкции;  о способах бурения скважин; о механизмах для вращения долота; о промывке скважин и 

промывочных жидкостях; о параметрах режима бурения и показателях работы долот; об осложнениях при 

бурении скважин. знать и уметь использовать физико-механические свойства горных пород; конструктивные 

особенности элементов бурильной колонны; химические реагенты для обработки промывочных жидкостей; 

основы гидравлических расчетов в бурении; влияние параметров режима бурения; противовыбросовое 

оборудование; оборудование для цементировании скважин; иметь навыки расчетов применяемых в бурении 

нефтяных и газовых скважин. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Геоинжинерное моделирование промысловой геофизики 

Автор программы: Космбаева Г.Т. ст.преподаватель , Султанова Д.Д. преподаватель, м.т.н. 

Цель изучения курса: Среди общих методов геологической и геофизической разведки важность этого 

исследования растет из года в год. Это связано с различными обстоятельствами: во-первых, количество 

месторождений вблизи поверхности с каждым годом уменьшается, поэтому необходимо пробурить глубокие 

скважины, чтобы добывать руду из более глубоких частей недр. Чтобы повысить их эффективность, необходимо 
широко использовать известные геофизические методы и исключить или уменьшить добычу сырой нефти. 

Краткое содержание дисциплины: Широко используется при решении геолого-технических задач при поиске, 

разведке и разработке месторождений полезных ископаемых. Геофизические методы позволяют получить 

подробную информацию о геологическом разрезе скважины без получения керна. Это повысит эффективность 

бурения и снизит затраты на разведку и разработку месторождений полезных ископаемых. 

Пререквизиты: Физика, Математика, Термодинамика и теплотехника. 

Постреквизиты: Экономические основы организации производства 

Ожидаемые результаты обучения:  А) иметь представление: о методах геофизического изучения скважин. Б) 

знать и применять: методы каротажа и методы скважинной геофизики. В) уметь: работать с инструментами,  

читать полученные данные. 



369 

 

 

11.1 Модуль – Промышленная безопасность и эксплуатация месторождений (1-Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождении ) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений 

Авторы программы: Космбаева Г.Т. - старший преподаватель, Калмыкова А.Г. - старший преподаватель 

Цель изучения курса: дать студентам знания по вопросам разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина представляет собой комплексную теоретическую основу всех 

дисциплин по специальности» Нефтегазовое дело", так как рассматривает физические свойства газовых 

коллекторов, свойства природных газов и легких углеводородов, необходимые для изучения скважин и газовых 

месторождений приборы, установки, методы проведения исследований, нормальные и нестандартные режимы 

фильтрации газа, особенности бурения газовых скважин, технологию и технику добычи газа 

Пререквизиты: Общая и нефтяная геология, Основы нефтегазового дела. 

Постреквизиты: Разработка шельфовых месторождений, Ремонт скважин 

Ожидаемые результаты обучения: А) должны иметь представление о: - основах геологии, бурении газовых 
скважин, разработке и эксплуатации газовых месторождений; Б) Должен знать и уметь использовать: состав и 

физические свойства горных пород; - скважинное оборудование и их эксплуатация; В) уметь: - создавать карты 

и геологические разрезы месторождения; D) построение и интерпретация кривых индикатора восстановления 

давления; - определить скорость заканчивания скважины; Е) умение выполнять различные методы ремонта 

скважин; - определить различные физические характеристики слоя; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Сооружение  хранилищ нефти и газа 

Авторы программы: Балгынова А.М. к.т.н., доцент, Адилханов Р.К. – м.т.н.,  преподаватель 

Цель изучения курса: строительство подземных хранилищ природного газа. Технологическая схема и 

оборудование подземного хранилища газа. Хранение сжиженных углеводородных газов (СУГ). Контейнеры для 

хранения сжиженного нефтяного газа. Степень наполнения резервуара. Сжиженные горные склады. Хранение 

сжиженного нефтяного газа в месторождениях каменной соли. Изотермическое хранение сжиженного нефтяного 

газа. 

Краткое содержание дисциплины: дисциплина представляет собой комплексную теоретическую основу всех 

дисциплин по специальности» Нефтегазовое дело", так как рассматривает физические свойства газовых 

коллекторов, свойства природных газов и легких углеводородов, необходимые для изучения скважин и газовых 
месторождений приборы, установки, методы проведения исследований, нормальные и нестандартные режимы 

фильтрации газа, особенности бурения газовых скважин, технологию и технику добычи газа 

Пререквизиты: Химия, Термодинамика и теплотехника 

Постреквизиты: Экономика и организация производства 

Ожидаемые результаты обучения: А)  иметь представление о подземных хранилищах газа; в) эксплуатация 

технологических схем эксплуатации подземных хранилищ газа; с) расчет режима работы подземных хранилищ 

газа. D) определение емкости подземного хранилища газа. Е) анализ и рассмотрение методов компенсации 

неравномерности потребления газа. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана труда, безопасность и охрана окружающей среды в нефтегазовой отрасли 

Авторы программы: Кайненова Т.С. - старший преподаватель, м.т.н. 

Цель изучения курса: Стремление предотвращать профессиональные заболевания путем улучшения условий 

труда, создания высокого уровня санитарно-гигиенических условий путем принятия мер по обеспечению полной 

промышленной безопасности с целью предотвращения опасных последствий для профессиональных красавиц на 

нефтегазовых предприятиях. Комплексное рассмотрение воздействия работы со студентами на окружающую 

среду, от освоения месторождений до разрушения производственной инфраструктуры; формирование навыков 
выявления эффективных способов решения экологических проблем; уметь точно и точно применять на практике 

знания, полученные при решении технологических задач. 

Краткое содержание дисциплины: На государственном уровне рассматриваются вопросы технического 

регулирования промышленной безопасности, охраны полезных ископаемых, регистрации опасных 

производственных комплексов, промышленной безопасности предприятий, требований к техническому 

оснащению, производственного контроля, порядка расследования причин аварий, анализа промышленной 

безопасности и др. Есть разделы по добыче нефти и газа, охране труда на местах, правовым и организационным 

вопросам трудоустройства. Описание состояния окружающей среды. Описание инфраструктуры нефтяных 

месторождений. Источники техногенного воздействия, загрязняющие вещества и их оценочный объем. 

Рекомендации по природоохранным мероприятиям и предотвращению воздействия на окружающую среду. 

Организация экологического мониторинга. Экономический механизм природопользования в нефтяных 

компаниях 



370 

 

Пререквизиты: Нефтепромысловая геология, Основы нефтегазового дела. 

Постреквизиты: Защита от коррозии нефтегазового оборудования 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о: понятиях пожарного, нефтегазового 

оборудования, методах защиты человека; иметь представление о: - вредном воздействии нефтегазовой отрасли, 

видах выбросов и методах их удаления; В) уметь: обеспечивать безопасность труда при эксплуатации, добыче, 

сборке, подготовке, транспортировке нефтяных и газовых месторождений, знать и использовать: - очистные 

сооружения; - основные методы очистки; - методы обеззараживания и очистки сточных вод и удаления отходов; 

С) знать порядок освоения нефтяных и газовых месторождений; Д) на практике: - основные законы 

взаимодействия живых организмов; - источники загрязнения водных ресурсов, методы очистки воды; - факторы 

почвообразования; - вредное воздействие сельского хозяйства, пестицидов; Е) виды промышленных отходов и 

способы их утилизации. 

 

11.2 Модуль – Основы безопасности процесса бурения (2-Бурение нефтяных и газовых скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Буровые растворы и технология их приготовления 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.препод 
Цель изучения курса: Целью курса является получение студентами знаний о буровом растворе - назначение, 

состав, физические свойства,  процесс приготовления, определение химического состава и физических свойств. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие о буровых растворах или промывочной жидкости.Литология пород 

и их физических свойства.Классификация буровых растворов. Основные физические свойства буровых 

растворов. Химический состав буровых растворов. Оборудования, применяемые для приготовленийябуровых 

растворов.Технология приготовления буровых растворов. 

Пререквизиты: Общая и нефтяная геология, Основы нефтегазового дела. 

Постреквизиты: Разработка шельфовых месторождений, Ремонт скважин 

Ожидаемые результаты обучения:А)иметь представление о функциях бурового раствора. В) выбирать тип 

бурового раствора.С) использоватьсистему очистки неутяжеленных растворов. Д) определять физико – 

химические свойства буровых растворов. Е) анализировать выбора буровых растворов и использование 

технологий их приготовления. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Новые методы бурения на суши и на море 

Авторы программы: Космбаева Г.Т. – старший преподаватель, Котик Е.П - старший преподаватель. 

Цель изучения курса: знакомство с техникой и технологиями на морских месторождениях, пробуренных 
эстакадой, стационарными платформами и плавучими платформами. 

Краткое содержание дисциплины: Студенты изучат новые методы бурения наземных и морских скважин, 

особое внимание будет уделено технологии горизонтального бурения, горизонтального бурения, самоходных 

буровых площадок (перемещение, особенности работы) и полупогружных буровых установок (вождение, 

установка, техническое обслуживание). 

Пререквизиты: Физика, Химия, Основы нефти и газа. 

Постреквизиты: Основы шельфовых месторождений, Разведка шельфовых месторождений 

Ожидаемые результаты обучения: А) освоить новые методы бурения наземных и морских скважин. В) 

технология бурения на склоне, в) бурение горизонтальных скважин. С) определение физико-химических свойств 

буровых растворов. Д) анализ выбора буровых растворов и использование технологии их приготовления. 

 

12.1 Модуль - Специальные дисциплины (1-Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Защита от коррозии нефтегазового оборудования 

Авторы программы: Орынбасар Р.О – к.хн., старший преподаватель. 
Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний о методах борьбы с коррозией при производстве, 

переработке, транспортировке энергоресурсов, принятии решений по определению причин. 

Краткое содержание дисциплины: В данной дисциплине рассматриваются коррозия металлов в атмосфере, 

почва, вода, внутренняя и внешняя коррозия приборов и машин, механические факторы, особенности 

конструкции приборов для скорости электрохимической коррозии. Представлены механизмы и виды методов 

защиты от коррозии. Металлические и неметаллические защитные покрытия, ингибиторы коррозии, 

электрохимическая защита. Приведены конкретные примеры антикоррозионной защиты химических машин и 

устройств в различных условиях. 

Пререквизиты: Математика, Физика, Химия. 

Постреквизиты: Сбор и подготовка и транспортировка продукции скважин, Новые техника и технологии в 

нефтегазовой отрасли 
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Ожидаемые результаты обучения: иметь представление: - о защите от коррозии теплоэнергетического 

оборудования; - химия коррозионных процессов; - влияние различных примесей рабочего тела на коррозию 

металлов; - влияние температуры и тепловых сил на коррозию металлов; - ингибиторы коррозии и стимуляторы; 

знать и применять: - решать задачи на научной и практической основе на нефтегазовых предприятиях и 

производствах; выбор методов защиты от коррозии, контроля, предотвращения нефтегазового оборудования; 

оценка антикоррозионной защиты технологического оборудования; уметь: методы борьбы с коррозией, 

возникающей при производстве, переработке, транспортировке энергоресурсов; оценка скорости коррозии 

структуры материала при использовании, основные методы анализа, выбор материалов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Нефтепромысловые  машины и механизмы 

Авторы программы: Балгынова А. М– .т.н., доцент. 

Цель изучения курса: Целью преподавания данной дисциплины является обучение будущих специалистов 

использованию насосов, компрессоров, а также применению оборудования для основных групп скважин, для 

облегчения ремонта скважин и стволов скважин. На практических занятиях типичные задачи решаются, на курсе 

проводятся тесты и анкеты. 

Краткое содержание дисциплины: Насосы. Компрессоры. Оборудование для нефтяных и газовых скважин. 
Оборудование для фонтанной эксплуатации скважин. Оборудование для газлифтной эксплуатации скважин. 

Оборудование для использования скважин с штоковым насосом. Оборудование для подземного ремонта 

скважин. Оборудование для технологических операций в скважинах. 

Пререквизиты: Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений, Механические свойства 

материалов 

Постреквизиты: Новые техника и технологии в нефтегазовой отрасли 

Ожидаемые результаты обучения: A) Знание функций машин и оборудования, используемых для добычи 

нефти и газа. В) Использование конструкции, принципа действия, чертежей и основных технико-экономических 

показателей нефтегазового оборудования. С) подбор нефтегазопромысловых машин и оборудования для этих 

условий. Д) расчет скорости передачи при заданном режиме работы, расчет необходимого давления, мощности. 

Е) определение режима работы оборудования. 

 

12.2 Модуль - Промыcлово-технические  дисциплины (2-Бурение нефтяных и газовых скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Защита от коррозии буровых установок 

Авторы программы: Орынбасар Р. О-к.х.н., старший преподаватель , Кайненова Т. С-м.т.н., старший 
преподаватель 

Цель изучения курса: формирование образовательной системы, позволяющей студентам выявлять коренные 

причины коррозии и принимать решения о методах борьбы с явлением коррозии при транспортировке, добыче и 

добыче энергоресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: коррозия металлов в атмосферных условиях, почве и под водой. Влияние 

внутренних, внешних, механических факторов и конструктивных особенностей химических машин и аппаратов 

на скорость электрохимической коррозии. Характеристика химической стойкости металлических и 

неметаллических конструкционных материалов. Классификация методов защиты от коррозии по механизму 

действия и методам защиты. Металлические и неметаллические покрытия, ингибиторы коррозии, 

электрохимическая защита. 

Пререквизиты: Математика, Физика, Химия. 

Постреквизиты: Сбор и подготовка и транспортировка продукции скважин, Новые техника и технологии в 

нефтегазовой отрасли 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать явления коррозии и защиты от коррозии теплоэнергетического 

оборудования. В) Определить влияние различных примесей на коррозию металла в рабочей среде. С) постановка 

и решение проблем, возникающих в ходе научно-практической деятельности в нефтегазовой отрасли. Д) Оценка 

воздействия агрессивных сред на технологическое оборудование; Е) разделение процессов коррозии в 
зависимости от условий эксплуатации. 

 

13.1 Модуль - Электротехника и автоматизация производственных процессов (1-Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождении) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы электротехники и  электрооборудование  промыслов 

Авторы программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент, Кайненова Т.С. ст.преп. 

Цель изучения курса: формирование знаний студентов о физических процессах,  происходящих в 

электрических и электронных цепях постоянного и переменного тока и законов, которым подчинены эти 

процессы; методов расчета электрических и электронных  цепей; устройства электроизмерительных приборов и 
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методики электрических измерений; устройства и принцип действия электрических машин постоянного и 

переменного тока. 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия и определения. Основные принципы, теоремы и законы 

электрических цепей постоянного тока. Методы анализа и расчета электрических цепей постоянного тока. 

Анализ и расчет цепей однофазного переменного тока. Анализ и расчет трехфазных цепей переменного тока. 

Трансформаторы. Электрические машины. Элементная база современных электронных устройств. Источники 

вторичного электропитания. Усилители и генераторы электрических сигналов. Основы цифровой электроники и 

микропроцессорная техника. 

Пререквизиты:Информатика, Математика, Физика, Основы нефтегазового дела 

Постреквизиты:Ремонт скважин, Основы шельфовых месторождений 

Ожидаемые результаты обучения:А) знать основы теории электрических и магнитных цепей и 

электромагнитного поля. В) производить измерения основных электрических и неэлектрических величин, 

связанных с профилем инженерной деятельности. С) применять в своей работе электротехнические и 

электронные устройства и приборы. Д) выбирать электрооборудование и рассчитать режимы его работы. Е) 

владеть методами расчета электрических цепей и магнитных цепей, систем электропривода и электронных 

устройств. 

 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Метрология и автоматизация технологических процессов 

Авторы программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент, Кайненова Т.С. ст.преп. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ и принципов организации метрологического обеспечения 

высокоэффективных автоматизированных машиностроительных производств, получения практических навыков 

проектирования методик и технологических процессов измерений, испытаний, контроля изделий 

машиностроения, разработки специализированных и выбора универсальных автоматизированных 

измерительных систем.  

Краткое содержание дисциплины:Метрологическое обеспечение автоматизированного машиностроительного 

производства. Основы метрологии и технических измерений. Термины и определения. Классификация средств 

измерений. Информационно-измерительные и управляющие системы (ИИиУС) – основной элемент 

технологического и метрологического обеспечения автоматизированного машиностроительного производства. 

Анализ технических и метрологических характеристик ИИиУС и их элементов. Этапы проектирования методик 

измерения и технологических процессов технического контроля. Автоматизация процессов измерения и 

контроля. Степень и уровни автоматизации технического контроля.  
Пререквизиты: Высшая математика, Физика, Информатика 

Постреквизиты: Система автоматизации проектных работ в нефтегазовой отрасли, Ремонт скважин 

Ожидаемые результаты обучения:А) знать особенностей организации автоматизированного производства с 

использованием метрологического оборудования с компьютерным управлением. В) разрабатывать технические 

задания на создание новых эффективных методик измерения. С) проектировать методик измерения и 

технологических процессов. Д) владеть средствами информационно-измерительных и систем в сети Интернет. 

Е) осуществлять контроль качества деталей и изделий на основных этапах жизненного цикла. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Контроль, регулирование, диагностика нефтегазового оборудования 

Авторы программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент, Кайненова Т.С. ст.преп. 

Цель изучения курса: приобретение студентами знаний в области технического диагностирования машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия, термины и положения теории надежности, 

используемые в технической диагностике. Понятия, термины и определения технической диагностики. 

Структура и постановка задач технической диагностики. Статистические методы распознавания. 

Неразрушающие виды и методы контроля. Вибро-акустическая диагностика.  
Пререквизиты: Физика, Химия, Общая и нефтяная геология 

Постреквизиты: Экономические основы организации производства 

Ожидаемые результаты обучения:А) определять техническую диагностикуи надежности машин и 

оборудования.В)использовать методы распознавания технического состояния. С) прогнозировать остаточный 

ресурс. Д) владеть методами расчета остаточного ресурса (срока службы. Е) выбирать методы контроля при 

техническом диагностировании; использовать государственные, отраслевые стандартами и руководящими 

техническими материалами; оценивать техническое состояние МОНГП. 

 

13.2  Модуль - Электротехника и автоматизация процессов бурения (2-Бурение нефтяных и газовых 

скважин) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
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Наименование дисциплины:Электротехника и электроснабжение процесса бурения 

Авторы программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент, Кайненова Т.С. м.т.н., ст.преп. 

Цель изучения курса: Теоретическая и практическая подготовка бакалавров в области электротехники и 

электрооборудования, овладение основными понятиями и законами электротехники, умение выбирать и 

использовать необходимое электрооборудование. 

Краткое содержание дисциплины: Основы электроприводов геологоразведочного оборудования Основные 

понятия электроприводов. Основные системы электроприводов геологоразведочного оборудования 

Механические характеристики электродвигателей и геологоразведочных механизмов. Буровые установки и 

электрооборудование. Электрооборудование транспортных и погрузочных единиц. Электрооборудование 

вспомогательного оборудования. Производство, передача и распределение электроэнергии при разведке. 

Пререквизиты:Информатика, Математика, Физика, Основы нефтегазового дела 

Постреквизиты:Ремонт скважин, Основы шельфовых месторождений 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание основ теории электрических и магнитных цепей и 

электромагнитных полей. В) измерение основных электрических и неэлектрических величин, связанных с 

профилем инженерной деятельности. С) использование электрических и электронных приборов и инструментов 

в их работе. Д) подбор электрооборудования и расчет его режима работы. Е) овладение методами расчета 

электрических цепей и магнитопроводов, систем электропривода и электронных устройств. 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Система автоматизации процесса бурения 

Авторы программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент, Султанова Д.Д. магистр технических наук 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с современными электронно-вычислительными системами и 

развитие навыков использования этих средств для научной работы и инженерных расчетов, с которыми им 

придется сталкиваться в процессе практической работы. 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия и принципы автоматики. Классификация автоматических 

систем. Статика энергоустановок (ЭУ). Динамика ЭУ транспортировки нефти и газа. Переходные процессы и 

устойчивость систем автоматического регулирования. Регуляторы ЭУ. Типовые системы автоматического 

регулирования. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика, Информатика 

Постреквизиты: Система автоматизации проектных работ в нефтегазовой отрасли, Ремонт скважин 

Ожидаемые результаты обучения:А) иметь представление о системах автоматического регулирования (САР), 

о системах автоматического управления (САУ). В) использовать теорию автоматического управления, схемы 

автоматизации технологических процессов. С) управлять техническими объектами на основе алгебраических, 
дифференциальных, интегральных уравнений и методов высшей математики. Д) изменять величины по 

определенной, заранее заданной программе; Е)получать оптимальные значения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Приборы контроля и автоматизации  

Авторы программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент, Кайненова Т.С. м.т.н., ст.преп. 

Цель изучения курса: обучить студентов навыкам выбора и соединения инженерных БПА и А, принципам 

построения и эксплуатации приборов. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина является теоретической основой всех дисциплин по 

специальности «Нефть и газ», так как охватывает все виды измерений, проводимых в нефтегазовой 

промышленности, и состоит из следующих разделов: электроизмерительные приборы, приборы контроля 

температуры, измерения давления потока, измерения уровня, манометры, датчики веса и силы. 

Пререквизиты: Физика, Химия, Общая и нефтяная геология 

Постреквизиты: Экономические основы организации производства 

Ожидаемые результаты обучения: А) об электрических измерительных приборах, об измерительных приборах 

контроля температуры, об измерении давления и давления, об измерительных приборах веса и силы. В) 

управление устройством, назначение и принципы действия методов измерения сопротивления в разных частях 
цепи, назначение и работа универсальных и специальных приборов, используемых в процессе измерения С) 

измерение постоянного и переменного напряжения, тока и сопротивления в частях электрических цепей - 

измерение сопротивления изоляции электрических цепей в мегаметрах Измерение сопротивления, емкости и 

индуктивности с помощью мостовых приборов, измерение параметров электрических цепей с помощью 

электронного осциллографа. 
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10.1 Модуль -  Промысловое  обслуживание, 9 кредитов  

ПД ВК SPTPS 3305 Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 5 3/3 

ПД КВ RS 3306 Ремонт скважин 5 3/3 

ПД КВ PZNO 3307 Противокоррозионная защита нефтегазового оборудование 5 3/3 

10.2 Модуль - Инженерно - промысловые,  9 кредитов 

ПД ВК SPTPS 3305 Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 5 3/3 

ПД КВ RRBNGS 3306 Ремонтные работы при бурений нефтяных и газовых скважин 5 3/3 

ПД КВ ZKBU 3307 Защита от коррозии буровых установок 5 3/3 

11.1 Модуль – Инновационные методы развития,  6 кредитов 

БД ВК RENGKM 

3213 

Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных 

месторождений 
5 

3/3 

ПД КВ NTTNGO 3308 Новые техники и технологии в нефтегазовой отрасли 5 3/3 

11.2 Модуль - Инновационные система эксплуатация скважин,  6 кредитов 

БД ВК RENGKM 

3213 

Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных 

месторождений 
5 

3/3 

ПД КВ 
SAPRNGO 

3308 

Система автоматизации проектных работ в нефтегазовой отрасли 
5 

3/3 

12.1 Модуль - Особенности разработки морских  месторождения, 7 кредитов  

ПД КВ OShM 3309 Основы шельфовых месторождений 5 3/3 

БД  Производственнная практика 6 4/4 

12.2 Модуль - Особенности бурения шельфовых месторождений, 7 кредитов 

ПД КВ RShM 3309 Разработка шельфовых месторождений 5 3/3 

БД  Производственнная практика 6 4/4 

13.1 Модуль - Инженерно - экономические, 6 кредитов  

ПД КВ MPNP 3310 Методы повышения нефтеотдачи пласта 5 3/3 

БД КВ EOOP 3215 Экономические основы организации производства 5 3/3 

13.2 Модуль - Производственно - экономические, 6 кредитов  

ПД КВ TM 3310 Тампонажные материалы 5 3/3 

БД КВ EOBNGS 3215 Экономическая основа бурения нефтяных и газовых скважин 5 3/3 

 

10.1 Модуль -  Промысловое  обслуживание 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 

Автор программы: Котик Е.П. -  старший преподаватель. 

Цель изучения курса: Целью курса является: дать знания будущим специалистам по вопросам сбора и 

подготовки скважинной продукции, дать основные продукции и об оборудовании, которое применяется при 

сборе и подготовке нефти, понятия о системах сбора скважинной продукции, об учете скважинной продукции. 

Краткое содержание дисциплины: Физические основы сбора и подготовки нефти и нефтяного газа, 

добываемой с нефтью воды, сбор и внутри промысловый транспорт скважинной продукции; подготовка нефти, 

нефтяного газа и добываемой с нефтью воды до товарной кондиции  

Пререквизиты: Химия, Стандартизация,сертификация  и метрология, Термодинамика и теплотехника  
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) о системах сбора и подготовки нефти, газа, воды на нефтяных 

месторождениях, газовых месторождениях, газоконденсатных месторождениях, технологическом оборудовании, 

аппаратурном оформлении; В) сопроводительную документацию, физико-химические свойства нефти и газа,  

классификацию и типы нефтяных месторождении по физико-химическим свойствам сырья, учет и контроль 

дебитов нефти, газа, воды, транспортировку и водоподготовку; С) по подбору соответствующей системы сбора 

и подготовки нефти, газа, рассчитывать технологические параметры, подбирать основные и вспомогательные 

аппараты, производить технологические и конструктивные расчеты.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Ремонт скважин 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.препод. Султанова Д.Д магистр технических наук 
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Цель изучения курса: Дать знания будущим специалистам по вопросам проведения капитального и текущего 

ремонта скважин при добыче нефти и газа.  Виды ремонтных работ: смена насоса, воздействии на призабойную 

зону, ремонтно-изоляционные работы, освоение скважин после ремонта. Задачей курса является научить 

студентов применять теоретические знания к решению практических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Текущий ремонт скважин. Капитальный ремонт скважин. Технологическое 

оборудование для ремонта скважин. Технологическое оборудование, приспособления и инструмент для ремонта 

скважин. Колтюбинговые технологии. 

Пререквизиты: Технология и техника добычи нефти. Основы нефтегазового дела 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) различать особенности капитального и текущего ремонта скважин; В) 

организовать проведение ремонтных работ в скважине; С) использовать общепринятые и специальные виды 

оборудования при КРС; Д) проводить ловильные работы; вскрытие окна в колонне. Е) анализировать  

технологические расчеты и определять эффективность проведения ремонтных работ.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Противокоррозионная защита нефтегазового оборудования  

Авторы программы: Орынбасар Р.О. к.х.н., Жанабаев М.А. магистр технических наук 
Цель изучения курса: Целью курса является обучение студентам знаний о коррозии металлов нефтегазового 

оборудования, наносящий огромный ущерб предприятиям нефтегазовой отрасли, о существующих методах 

борьбы с коррозией, позволяющих сберечь материально-технические ресурсы и обеспечить защиту окружающей 

среды. 

Краткое содержание дисциплины: Коррозия металлов в атмосферных условиях, в почве и под водой. Влияние 

внутренних, внешних, механических факторов и конструктивных особенностей химических машин и аппаратов 

на скорость электрохимической коррозии. Характеристика химического сопротивления металлических и 

неметаллических конструкционных материалов. Классификация методов защиты от коррозии по механизму 

действия и способам защиты. Металлические и неметаллические защитные покрытия, ингибиторы коррозии, 

электрохимическая защита.  

Пререквизиты:Физика, Химия, Основы нефтегазового дела 

Постреквизиты:Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать явления коррозии и защиты от коррозии теплоэнергетического 

оборудования. В) определять влияние различных примесей в рабочей среде на коррозию металла. С) 

формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно -практической     деятельности     на     

нефтегазовых     промыслах     и предприятиях; Д) оценивать  влияние  коррозионной  среды   на  технологическое 

оборудование; Е) различатьособенности коррозионных     процессов в  зависимости от условий эксплуатации. 

 

10.2 Модуль - Инженерно – промысловые 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Ремонтные работы при бурении нефтегазовых скважин 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.препод., Султанова Д.Д. магистр технических наук 

Цель изучения курса: Дать понятие будущим специалистам о видах ремонтных работ. Подробно рассмотреть 

технологии проведения всех видов ремонтных работ. Ознакомить с работами текущего и капитального ремонтов. 

Задачей курса является научить студентов применять теоретические знания к решению практических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Основные технологические процессы при подземном  ремонте  скважин. 

Основные технологические процессы при текущем  ремонте  скважин. Агрегаты для механизации. 

Пререквизиты: Технология и техника добычи нефти, Основы нефтегазового дела. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) различать особенности капитального и текущего ремонта скважин; В) 

организовать проведение ремонтных работ в скважине; С) использовать общепринятые и специальные виды 

оборудования при КРС; Д) проводить ловильные работы; вскрытие окна в колонне. Е) анализировать  

технологические расчеты и определять эффективность проведения ремонтных работ.  
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Защита от коррозии буровых установок 

Авторы программы: Орынбасар Р. О.-К. Х. н., Кайненова Т. С.-старший преподаватель, магистр технических 

наук 

Цель изучения курса: Формирование у студентов системы знаний, позволяющей определять первые причины 

возникновения коррозии и обосновывать методы борьбы с проявлениями коррозии при транспортировке, 

производстве и транспортировке энергоресурсов. 

Краткое содержание дисциплины:: коррозия металлов в атмосферных условиях, почве и под водой. Влияние 

внутренних, внешних, механических факторов и конструктивных особенностей химических машин и аппаратов 

на скорость электрохимической коррозии. Характеристика химического сопротивления металлических и 

неметаллических конструкционных материалов. Классификация методов защиты от коррозии по механизмам 
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действия и способам защиты. Металлические и неметаллические защитные покрытия, ингибиторы коррозии, 

электрохимическая защита. 

Пререквизиты: Физика, Химия, основы нефтегазового дела. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать явления защиты от коррозии и коррозии теплоэнергетического 

оборудования.В) определение влияния различных примесей на коррозию металла в рабочей среде. С) 

формулирование и решение задач, возникающих в процессе научно - практической деятельности в 

нефтегазопромысле. Д) оценка воздействия коррозионной среды на технологическое оборудование; Е) 

различение соединения коррозионных процессов в зависимости от условий эксплуатации. 

 

11.1 Модуль – Инновационные методы развития 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Разработка и эксплуатация нефтегазоконденсатных месторождений  

Автор программы: Космбаева Г. Т.-старший преподаватель. 

Цель изучения курса: Дать студентам знания по вопросам разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений. 
Краткое содержание дисциплины:  Дисциплина представляет собой комплексную теоретическую основу всех 

дисциплин по специальности» Нефтегазовое дело", так как рассматривает физические свойства газовых 

коллекторов, свойства природных газов и легких углеводородов, необходимые для изучения скважин и газовых 

месторождений приборы, установки, методы проведения исследований, нормальные и нестандартные режимы 

фильтрации газа, особенности бурения газовых скважин, технологию и технику добычи газа. 

Пререквизиты: Термидинамика и теплотехника, Нефтепромысловые машины и механизмы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Иметь представление: -основы геологии, бурение газовых скважин, 

разработка и эксплуатация газовых месторождений; В) Знать и уметь:- состав и физические свойства горных 

пород;- скважинное оборудование и их эксплуатация; С) уметь:- составлять карты и геологические разрезы по 

месторождению; D) Составлять кривые индикатора восстановления давления и интерпретировать их;- 

определять коэффициент окончания скважин; Е) Проводить различные методы ремонта скважин; - определять 

различные физические показатели пласта; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Новые техники и технологии в нефтегазовой отрасли 

Автор программы: Космбаева Г. Т.-старший преподаватель. 
Цель изучения курса: Дать студентам знания по вопросам новых технологий и техники в нефтегазовой отрасли. 

Краткое содержание дисциплины: Возможность использования результатов научной деятельности в рыночной 

экономике, что привело к экономической категории "Инновации". В процессе изучения дисциплины 

предусматривается формирование нового продукта, использование новых технологий, использование новых 

форм организации производственного процесса, выход на новые рынки сбыта, использование новых видов 

ресурсов или новых источников. 

Пререквизиты: Математика, Химия, Стандартизация, сертификация и метрология; 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) связь между инновационной деятельностью и предпринимательством; 

В) методы управления созданием, освоением инновационной продукции;С) классификационные признаки 

инноваций, Основные понятия и характеристики инновационных процессов; D) принципы и содержание 

основных этапов разработки и реализации инновационной стратегии; Е) анализ и интерпретация данных об 

отечественных и зарубежных инновационных технических и технологических разработках в области 

нефтегазового комплекса.; 

 

11.2 Модуль - Инновационные система эксплуатация скважин 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Система автоматизации проектных работ в нефтегазовой отрасли 

Авторы программы: Котик Е.П. ст.препод. Султанова Д.Д. магистр технических наук 

Цель изучения курса: Изучение теоретических основ выполнения и чтения конструкторских документов, 

методов построения пространственных форм на плоскости, способов решений инженерно-технических задач на 

чертеже. 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия и принципы автоматики. Классификация автоматических 

систем. Статика энергоустановок (ЭУ). Динамика ЭУ транспортировки нефти и газа. Переходные процессы и 

устойчивость систем автоматического регулирования. Регуляторы ЭУ. Типовые системы автоматического 

регулирования. 

Пререквизиты: Техника и технология добычи нефти, Общая и нефтяная геология 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
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Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о системах автоматического регулирования (САР), 

о системах автоматического управления (САУ). В) использовать теорию автоматического управления, схемы 

автоматизации технологических процессов. С) управлять техническими объектами на основе алгебраических, 

дифференциальных, интегральных уравнений и методов высшей математики. Д) изменять величины по 

определенной, заранее заданной программе; Е)получать оптимальные значения. 

 

12.1 Модуль - Особенности разработки морских  месторождения 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы шельфовых месторождений 

Автор программы: Котик Е.П - старший преподаватель., Космбаева Г.Т.-старший преподаватель. 

Цель изучения курса: Целью изучения данной дисциплины является овладение студентами  дать знания 

будущим специалистам по вопросам проектирования разработки и добычи нефти и газа в условиях 

шельфовых месторождений; буровому оборудованию и техническим средствам бурения морских 

нефтегазовых месторождений; соблюдению мер безопасности, охраны труда и окружающей среды при разработке 

морских месторождений. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина  является теоретической основой в комплексе всех  дисциплин 
по специальности «НГД», т.к. включает  такие разделы как     этапы освоения шельфовых месторождений, 

оборудование для морского бурения, технология проведения буровых работ, подводное устьевое оборудование 

морских скважин, техника и технология разработки и эксплуатации шельфовых месторождений, 

транспорт нефти и газа, охрана труда и окружающей среды, техника безопасности при разработке морских 

месторождений 

Пререквизиты: Термодинамика и теплотехника, Химия и физика нефти игаза. Технология и техника  добычи 

нефти 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) об особенностях разработки шельфовых месторождений нефти и газа, о 

технике и технологии разведочных работ на море, об этапах освоения шельфовых месторождений. В) знать и 

уметь использовать: общепринятые и специальные виды бурового оборудования, конструкции скважин, 

технологию проведения буровых работ, С) подводное устьевое оборудование морских скважин . 

12.2 Модуль - Особенности бурения шельфовых месторождений 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Разработка шельфовых месторождений 

Автор программы: А. Мерекеевна. старший преподаватель 

Цель изучения курса: Дать обучающимся теоретические знания и практические навыки в объеме, необходимом 

и достаточном объеме в области разработки шельфовых нефтегазовых месторождений; дать студентам знания о 

геологии нефти, бурении скважин, добыче нефти и газа на месторождениях Тенгиз. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности разработки морских нефтяных и газовых месторождений. 
Факторы, затрудняющие разработку морских месторождений. Поисково-разведочные работы на шельфе 

(геофизика). Элементы гидрогеологического режима. Операции технически сложные, очень дорогостоящие и 

связанные со значительным риском по разработке нефтяных и газовых месторождений шельфовых зон моря и 

океанов включают целый комплекс взаимосвязанных этапов. Разведочные работы. Элементы 

гидрогеологического режима. 

Пререквизиты: Термодинамика и теплотехника, Химия и физика нефти игаза. Технология и техника  добычи 

нефти 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение перспектив разработки шельфского месторождения. В) 

определение технико-экономической эффективности С) использование техники и технологий бурения, 

разработки, освоения и эксплуатации морских месторождений. Д) соблюдение правил обустройства морских 

месторождений, техники безопасности и охраны окружающей среды.Е) выбор методики оптимального варианта 

эксплуатации оборудования для морских месторождений 

 

13.1 Модуль - Инженерно – экономические 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Методы повышения нефтеотдачи пласта 

Автор программы: Балгынова А.М– к.т.н., доцент, Котик Е.П.-старший преподаватель 

Цель изучения курса: Цель и задачи изучения дисциплины: Формирование у студентов знаний теоретических 

основ физических процессов, протекающих при различных технологических воздействиях на пласт, а также 

изучить конструкцию и принцип работы техники и технических средств, которые предназначены для реализации 

этих технологий 
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Краткое содержание дисциплины: Методы повышения нефтеотдачи пластов. Гидродинамический метод 

повышения нефтеотдачи пластов. Физико-химический метод повышения нефтеотдачи пластов. Полимерное 

заводнение. Закачка растворов ПАВ. Газовый метод повышения нефтеотдачи пластов. Тепловой метод 

повышения нефтеотдачи пластов. Новые методы повышения нефтеотдачи пластов. 

Пререквизиты: Химия, физика, Термодинамика и теплотехника 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать технологию разработки нефтяных месторождений при реализации 

методов повышения нефтеотдачи. В) использовать методы воздействия на пласт в зависимости от геолого-

промысловых характеристик залежей нефти; С) определять физико-химические свойства закачиваемых агентов 

и их взаимодействие с породами. Д) применять различные технологий повышения нефтеотдачи. Е) 

анализировать и выбирать методы воздействия в зависимости от геолого-промысловых характеристик залежей 

нефти. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономические основы организации производства 

Автор программы: Жубандыкова Ж. У – к.т.н., доцент. 

Цель изучения курса: Формирование экономического мышления путем изучения экономических категорий, 
закономерностей и показателей, методов организации и путей повышения эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие, основные фонды, оборотные средства; трудовые ресурсы, 

производительность труда и заработная плата; издержки производства и себестоимость продукции; 

ценообразование; финансовые показатели предприятия; экономическая эффективность производственно-

хозяйственной деятельности и т.д. 

Пререквизиты: Математика, Технология и техника  добычи нефти. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать категорию экономики, методики обоснования инвестиционных 

проектов, В) организовать производственные процессы и управления производственными системами. С) 

формировать экономическое мышление путем изучения экономических категорий. Д) рассчитывать технико-

экономические показатели предприятия или выпуска отдельной продукции. Е) определять эффективность 

вложений и рентабельность производства новой либо модернизированной продукции. 

 

13.2 Модуль - Производственно - экономические 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Тампонажные материалы 
Авторы программы: Мерекеқызы А. ст перепод, Котик Е.П. ст.препод 

Цель изучения курса: дать знания будущим специалистам по вопросам тампонажных растворов, требования к 

качеству камня и тампонажного материала тампонажные материалы регулирования свойств камня и 

тампонажного материала, технология скважин для крепления 

Краткое содержание дисциплины:классификация цементных растворов и камня, портландцемент, 

специальные тампонажные цементы, хранение и транспортировка портландцемента, ускорители схватывания и 

твердения, замедлители схватывания и твердения, регуляторы реологических свойств тампонажных растворов, 

пластификатор тампонажного раствора, организация процесса крепления скважины, технологическая обвязка 

цементировочного оборудования, методы приготовление тампонажных материалов. 

Пререквизиты: Химия, физика, Термодинамика и теплотехника 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о технологии крепления скважин, о компонентах 

тампонажных растворов. В) выбирать тампонажный раствори технологию тампонирования. С) подобрать 

оборудование для цементировании скважин. Д) иметь навыкирасчетов применяемых в бурении нефтяных и 

газовых скважин. Е) анализировать выбора тампонажных материалов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономическая основа бурения нефтяных и газовых скважин 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент 

Цель изучения курса: Формирование экономического мышления путем изучения экономических категорий, 

закономерностей и показателей, методов организации и путей повышения эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие, основные фонды, оборотные средства; трудовые ресурсы, 

производительность труда и заработная плата; издержки производства и себестоимость продукции; 

ценообразование; финансовые показатели предприятия; экономическая эффективность производственно-

хозяйственной деятельности и т.д. 

Пререквизиты: Математика, Технология и техника  добычи нефти. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование   
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Ожидаемые результаты обучения: А) знать категорий экономики, методики расчета показателей 

экономического развития, методики обоснования инвестиционных проектов, методов организации 

производственных процессов и управления производственными системами. В) рассчитать экономические 

показатели, С)  проектировать производственные структуры и структуры управления, параметров организации 

производственных процессов. Д) рассчитывать технико-экономические показатели предприятия или выпуска 

отдельной продукции, Е) определять эффективность вложений и рентабельность производства новой либо 

модернизированной продукции.  

5В070800 – НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО  

4 курс 

Компонент  Код дисциплины Наименование дисциплины 
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9.1 Модуль - Инженерно-экономические І ( разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении), 15 кредитов 

БД КВ МТРА 3217 Метрология и автоматизация технологических процессов 6 5/5 

БД КВ OT ТВ 4218 Охрана труда  и техника безопасности 7 5/5 

БД КВ EOОP 4219 Экономические основы организации производства 7 5/5 

9.2 Модуль - Инженерно-экономические ІІ (бурение нефтяных и газовых скважин), 15 кредитов 

БД КВ SAPD 3217 Система автоматизация процесса бурения 6 5/5 

БД КВ OPB 4218 Основы промышленной безопасности 7 5/5 
БД КВ 

EOBNGS 4219 
Экономическая основа бурения нефтяных и газовых 

скважин 
7 

5/5 

10.1 Модуль – Специальные дисциплины І ( разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении), 19 кредитов 

БД КВ Mat 3220 Материаловедение  5 5/5 
БД КВ MPNP 3221 Методы повышения нефтеотдачи пластов 6 6/6 

ПД КВ KRDNGO 4301 Контроль, регулирование, диагностика НГО 7 3/3 
ПД ВК SPTPS 4302 Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 7 5/5 

10.2 Модуль – Специальные дисциплины ІІ (бурение нефтяных и газовых скважин), 19 кредитов 

БД КВ TMKM 3220 Технология металов и конструкционные материалы 5 5/5 

БД КВ TTMPNP 3221 
Технология и техника методы повышения нефтеотдачи 

пластов 
6 

6/6 

ПД КВ KIPA 4301 Контрольно-измерительные приборы и автоматизация 7 3/3 
ПД ВК SPTPS 4302 Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 7 5/5 

12.1 Модуль - Инженерно-промысловые І ( разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении), 38 кредитов 

ПД КВ HFNG 3305 Химия и физика нефте и газа 5 5/5 
ПД ВК PG 3306 Промысловая геофизика  5 5/5 

ПД КВ PZNO 3307 Противокоррозионная защита нефтегазового оборудование 6 3/3 

БД  Производственная пракика 6 5/5 

ПД КВ OOSNO 4308 Охрана окружающей среды в нефтегазовой отрасли 7 5/5 
БД  Производственная пракика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

12.2 Модуль - Инженерно-промысловые ІІ (бурение нефтяных и газовых скважин), 38 кредитов 

ПД КВ ZS 3305 Заканчивание скважин 5 5/5 
ПД ВК PG 3306 Промысловая геофизика 5 5/5 

ПД КВ ZKBU 3307 Защита от коррозии буровых установок 6 3/3 

БД  Производственная пракика 6 5/5 

ПД КВ 
OOSDTNG 4308 

Охрана окружающей среды при добыче и транспортировке 
нефти и газа 

7 
5/5 

БД  Производственная пракика 8 10 

БД  Преддипломная практика 8 5/5 

13.1 Модуль – Теоретические основы разработки и эксплуатации нефтяных газовых и 

газоконденсатных месторождении І ( разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении), 23 кредитов 
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ПД ОК TTDN 2309 Технология и техника добычи нефти 4 3/3 
ПД КВ REGGKM 3310 Разработка и эксплуатация Г и ГК месторождении 5 5/5 

ПД КВ RNM 3311 Разработка нефтяных месторождении 5 5/5 

ПД КВ OShM 4312 Освоение шельфовых месторождении 7 5/5 
ПД КВ RS 4313 Ремонт скважин 7 5/5 

13.2 Модуль – Теоретические основы разработки и эксплуатации нефтяных газовых и 

газоконденсатных месторождении ІІ (бурение нефтяных и газовых скважин), 23 кредитов 

ПД ОК TTDN 2309 Технология и техника добычи нефти 4 3/3 
ПД КВ NMBNGSSM 3310 Новые методы бурения НГС на суше и море 5 5/5 

ПД КВ REGM 3311 Разработка и эксплуатация газовых месторождении 5 5/5 

ПД КВ ОEMM 4312 Оборудование и эксплуатация морских месторождении 7 5/5 
ПД КВ IORS 4313 Инструменты и оборудования для ремонта скважин 7 5/5 

 
9.1 Модуль - Инженерно-экономические І ( разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении) 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана труда и техника безопасности 

Автор программы: Жубандыкова Ж. У – к.т.н., доцент. 

Цель изучения курса: формирование у студентов  знаний по изучению  условий, которые обеспечили бы полную 

безопасность производственных процессов на нефтегазовых предприятиях, исключающих несчастные случаи и 

профессиональные заболевания, были бы направлены на всемерное облегчение труда и наилучшую санитарно-

гигиеническую обстановку на производстве. 

Краткое содержание дисциплины: Правовые и организационные вопросы охраны труда.Условия труда в 

нефтегазодобыче. Безопасность труда. Обеспечение безопасности труда при эксплуатации нефтяных,   газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

Пререквизиты: Химия, Общая и нефтяная геология, Технология и техника добычи нефти, Основы 

нефтегазового дела. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные законодательные акты и нормативно-техническую 

документацию по охране труда,  методы оценки условий труда и анализ производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, В) иметь представление о вредных производственных факторах, методах и 

средствах защиты от них на объектах нефтяных и газовых промыслов; С) оценивать и оптимизировать условия 

труда, Д) анализировать причины прогнозировать уровень производственного травматизма и профзаболеваний; 

Е): обеспечить безопасность труда при эксплуатации нефтяных,   газовых и газоконденсатных месторождений,  

при добыче, сборе и подготовке нефти и газа, содержащих сероводород,  при трубопроводном транспорте 

жидкостей, предупреждения и ликвидации нефтегазо- проявлений, открытых фонтанов и других аварий 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономические основы организации производства 

Автор программы: Жубандыкова Ж. У – к.т.н., доцент. 

Цель изучения курса: Формирование экономического мышления путем изучения экономических категорий, 

закономерностей и показателей, методов организации и путей повышения эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие, основные фонды, оборотные средства; трудовые ресурсы, 

производительность труда и заработная плата; издержки производства и себестоимость продукции; 

ценообразование; финансовые показатели предприятия; экономическая эффективность производственно-
хозяйственной деятельности и т.д. 

Пререквизиты: Математика, Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника  добычи нефти. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать категорию экономики, методики обоснования инвестиционных 

проектов, В) организовать производственные процессы и управления производственными системами. С) 

формировать экономическое мышление путем изучения экономических категорий. Д) рассчитывать технико-

экономические показатели предприятия или выпуска отдельной продукции. Е) определять эффективность 

вложений и рентабельность производства новой либо модернизированной продукции. 

 

9.2 Модуль - Инженерно-экономические ІІ (бурение нефтяных и газовых скважин) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы промышленной безопасности 

Автор программы: Кайненова Т.С.- магистр технических наук, старший преподаватель 

Цель изучения курса: получение студентами знания способствующего формированию у студентов навыков по 

проблеме загрязнения окружающей среды, возникающей при эксплуатации нефтегазовых объектов при бурении 

скважин, разработке и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, переработки нефти, транспорте и хранении 
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нефти и газа; умение в практических условиях точно и обстоятельно применить полученные знания при решении 

технологических задач с использованием знаний основополагающих  закономерностей. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Казахстанское законодательство в области промышленной 

безопасности Законодательство о техническом регулировании, система государственного регулирования 

промышленной безопасности и охраны недр, регистрация опасных производственных объектов, обязанности 

организаций в обеспечении промышленной безопасности, требования к техническим устройствам, применяемым 

на опасном производственном объекте, производственный контроль за соблюдением требований промышленной 

безопасности, порядок расследования причин аварий, экспертиза промышленной безопасности.  

Пререквизиты: Математика, Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника  добычи нефти. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные законодательные акты и нормативно-технической 

документации по охране труда. В) использовать очистительные установки от выбросных газов.С) анализировать 

причины и прогнозировать уровень производственного травматизма и профзаболеваний; Д) обеспечивать 

безопасность труда при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Е) оценивать вредное влияние от 

воздействия нефтегазового предприятия, способы их утилизации. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Экономическая основа бурения нефтяных и газовых скважин 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент 

Цель изучения курса: Формирование экономического мышления путем изучения экономических категорий, 

закономерностей и показателей, методов организации и путей повышения эффективности производства. 

Краткое содержание дисциплины: Предприятие, основные фонды, оборотные средства; трудовые ресурсы, 

производительность труда и заработная плата; издержки производства и себестоимость продукции; 

ценообразование; финансовые показатели предприятия; экономическая эффективность производственно-

хозяйственной деятельности и т.д. 

Пререквизиты:Математика, Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника  добычи нефти. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать категорий экономики, методики расчета показателей 

экономического развития, методики обоснования инвестиционных проектов, методов организации 

производственных процессов и управления производственными системами. В) рассчитать экономические 

показатели, С) проектировать производственные структуры и структуры управления, параметров организации 

производственных процессов, Д) рассчитывать технико-экономические показатели предприятия или выпуска 

отдельной продукции, Е) определять эффективность вложений и рентабельность производства новой либо 

модернизированной продукции.  
 

10.1 Модуль – Специальные дисциплины І ( разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Контроль, регулирование, диагностика НГО 

Авторы программы: Жубандыкова Ж.У. к.т.н.,доцент 

Цель изучения курса: приобретение студентами знаний в области технического диагностирования машин и 

оборудования нефтяных и газовых промыслов 

Краткое содержание дисциплины:Основные понятия, термины и положения теории надежности, 

используемые в технической диагностике. Понятия, термины и определения технической диагностики. 

Структура и постановка задач технической диагностики. Статистические методы распознавания. 

Неразрушающие виды и методы контроля. Вибро-акустическая диагностика.  

Пререквизиты: Физика, Химия, Система автоматизации процесса бурения 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) определять техническую диагностикуи надежности машин и 

оборудования.В)использовать методы распознавания технического состояния. С) прогнозировать остаточный 
ресурс. Д) владеть методами расчета остаточного ресурса (срока службы. Е) выбирать методы контроля при 

техническом диагностировании; использовать государственные, отраслевые стандартами и руководящими 

техническими материалами; оценивать техническое состояние МОНГП. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Сбор, подготовка и транспортировка продукции скважин 

Автор программы: Котик Е.П. -  старший преподаватель. 

Цель изучения курса: Дать знания будущим специалистам по вопросам сбора и подготовки скважинной 

продукции, дать основные продукции и об оборудовании, которое применяется при сборе и подготовке нефти, 

понятия о системах сбора скважинной продукции, об учете скважинной продукции. 
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Краткое содержание дисциплины: Физические основы сбора и подготовки нефти и нефтяного газа, 

добываемой с нефтью воды. Сбор и внутри промысловый транспорт скважинной продукции. Подготовка нефти, 

нефтяного газа и добываемой с нефтью воды до товарной кондиции.  

Пререквизиты: Химия, Основы нефтегазового дела, Термодинамика и теплотехника  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать о системах сбора и подготовки нефти, газа, воды на 

месторождениях. В) составлять сопроводительную документацию. С)определять физико-химические свойства 

нефти и газа, учет и контроль дебитов нефти, газа, воды, транспортировку и водоподготовку; Д) рассчитывать 

технологические параметры по подбору соответствующей системы сбора и подготовки нефти, газа. Е) подбирать 

основные и вспомогательные аппараты, производить технологические и конструктивные расчеты.  

 

10.2 Модуль – Специальные дисциплины ІІ (бурение нефтяных и газовых скважин) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Контрольно-измерительные приборы и автоматизация 

Автор программы: Кайненова Т.С. -  старший преподаватель, магистр технических наук 

Цель изучения курса: привить студентам навыки инженерного выбора Контрольно – измерительные приборы 
и автоматика и способа их подключения, дать знания об устройстве и принципе действия приборов.  

Краткое содержание дисциплины: Виды измерений, производимых в нефтегазовое дело. 

Электроизмерительные приборы. Приборы измерения контроля температуры. Измерение расхода методом 

переменного перепада давления. Измерение уровня. Приборы для измерения давления. Средства измерения веса 

и усилия.  

Пререквизиты: Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника добычи нефти 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление об электроизмерительных приборах, о приборах 

измерения контроля температуры об измерении расхода, об измерении уровня о приборах для измерения 

давления о средствах измерения веса и усилия. В) использовать устройство, контрольно – измерительные 

приборы термометры сопротивления и измерительные приборы к ним. основные свойства токопроводящих и 

изоляционных материалов; С) различать способы измерения сопротивлений в различных звеньях цепи; Д) 

применять  наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и средней сложности и 

точности контрольно- измерительного инструмента. Е) измерять постоянных и переменных напряжений, 

величины тока и сопротивлений в деталях и на участках электрических цепей, мегомметром сопротивления 

изоляции электрических цепей. измерения сопротивления, емкости, индуктивности мостовыми приборами. 

измерение параметров электрических схем электронным  осциллографом 
 

12.1 Модуль - Инженерно-промысловые І ( разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождении) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана окружающей среды в нефтегазовой отрасли 

Автор программы: Жубандыкова Ж.У. – к.т.н.,доцент 

Цель изучения курса: формированию у студентов навыков по проблеме загрязнения окружающей среды, 

возникающей при эксплуатации нефтегазовых объектов при бурении скважин, разработке и эксплуатации 

нефтяных и газовых скважин, переработки нефти, транспорте и хранении нефти и газа; умение в практических 

условиях точно и обстоятельно применить полученные знания при решении технологических задач с 

использованием знаний основополагающих  закономерностей.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Природная среда, состояние и проблемы. Влияние деятельности 

нефтегазовой промышленности на состав и процессы в атмосфере. Влияние деятельности нефтегазовой 

промышленности на состояние водных ресурсов. Влияние деятельности нефтегазовой промышленности на 

земельные ресурсы. Предотвращение загрязнения окружающей среды при бурении скважин. Предотвращение 

загрязнения окружающей среды при подготовке, транспорте и хранении нефти и газа. 
Экономические аспекты мероприятий при охране природы. Управление природоохранной деятельностью РК.  

Пререквизиты:Общая и нефтяная  геология,Физика,  Технология и техника добычи нефти 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) иметь представление о вредном влияний от воздействия нефтегазового 

предприятия, виды выбросов промышленных отходов и способы их утилизации.  В) использовать 

очистительные установки от выбросных газов; С) владеть основными способами очистки;  обезвреживание 

сточных вод и способы очистки и утилизации отходов; порядок проведения рекультивации в нефтегазовых 

месторождениях. Д) характеризовать источники загрязнения водных ресурсов, очистки вод; загрязнения грунтов; 

вредное воздействия от деятельности сельского хозяйства, пестициды;  Е) анализировать способов утилизации 

промышленных отходов и способов их уничтожения.  

 

12.2 Модуль - Инженерно-промысловые ІІ (бурение нефтяных и газовых скважин) 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана окружающей среды при добыче и транспортировке нефти и газа 

Автор программы: Кайненова Т.С. – ст.преподователь, магистр технических наук 

Цель изучения курса:формирование у студентов навыков комплексного рассмотрения воздействия на 

окружающую среду в ходе всех стадий работ на месторождениях - от геолого-разведочных работ до ликвидации 

инфраструктуры промысла, определение  оптимальных путей решения экологических проблем; умение в 

практических условиях точно и обстоятельно применить полученные знания при решении технологических задач 

с использованием знаний основополагающих  закономерностей  

Краткое содержание дисциплины: Введение .Нефтегазовая промышленность как наиболее устойчивая и 

перспективная . Нормативно-правовое регулирование хозяйственной деятельности . Характеристика состояния 

окружающей природной среды . Характеристика инфраструктуры нефтяных месторождений . Источники 

техногенных воздействий, загрязняющие вещества и их расчетные объемы . Природоохранные мероприятия и 

рекомендации по предотвращению ущерба окружающей среде . Организация экологического мониторинга . 

Экономический механизм природопользования на нефтедобывающих предприятиях. 

Пререквизиты:Общая и нефтяная  геология,Физика,  Технология и техника добычи нефти 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения:А) иметь представление о вредном влияний от воздействия нефтегазового 

предприятия, виды выбросов промышленных отходов и способы их утилизации.  В) использовать 

очистительные установки от выбросных газов; С) владеть основными способами очистки;  обезвреживание 

сточных вод и способы очистки и утилизации отходов; порядок проведения рекультивации в нефтегазовых 

месторождениях. Д) характеризовать источники загрязнения водных ресурсов, очистки вод; загрязнения грунтов; 

вредное воздействия от деятельности сельского хозяйства, пестициды;  Е) анализировать способов утилизации 

промышленных отходов и способов их уничтожения.  

 

13.1 Модуль – Теоретические основы разработки и эксплуатации нефтяных газовых и газоконденсатных 

месторождении І ( разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождении) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Освоение шельфовых месторождении 

Авторы программы: Котик Е.П. – старший преподаватель 

Цель изучения курса: предоставление обучающимся необходимого и достаточного объема теоретических 

знаний и практических умений и навыков в области разработки шельфовых нефтегазовых месторождений;  

приобретение студентами знаний о нефтяной геологии, бурении скважин, добыче нефти и газа на морских 

месторождениях. 
Краткое содержание дисциплины:Особенности разработки морских нефтяных и газовых месторождений. 

Факторы, осложняющие разработку морских месторождений. Поисково-разведочные работы на шельфе 

(геофизика). Элементы гидрогеологического режима. Сложные в техническом отношении, весьма 

дорогостоящие и связанные со значительным риском операции по разработке месторождений нефти и газа 

шельфовых зон морей и океанов включают целый комплекс взаимосвязанных этапов. Разведочные работы. 

Элементы гидрогеологического режима.  

Пререквизиты: Термодинамика и теплотехника, Методы повышения нефтеотдачи пластов, Разработка 

нефтяных месторождении. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) изучать перспективы освоения шельфовых месторождении. В) 

определять технико-экономическую эффективность С) использовать технику и технологию бурения, освоения, 

разработки и эксплуатации морских месторождений. Д) обустраивать морские месторождения, соблюдать 

правила техники безопасности и охраны окружающей среды.Е) выбирать методику оптимального варианта 

использования оборудования для морских месторождений  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Ремонт скважин 

Авторы программы: Котик Е.П. – старший преподаватель 
Цель изучения курса: Дать знания будущим специалистам по вопросам проведения капитального и текущего 

ремонта скважин при добыче нефти и газа.  Виды ремонтных работ: смена насоса, воздействии на призабойную 

зону, ремонтно-изоляционные работы, освоение скважин после ремонта. Задачей курса является научить 

студентов применять теоретические знания к решению практических задач.  

Краткое содержание дисциплины: Текущий ремонт скважин. Капитальный ремонт скважин. Технологическое 

оборудование для ремонта скважин. Технологическое оборудование, приспособления и инструмент для ремонта 

скважин. Колтюбинговые технологии. 

Пререквизиты:Бурение нефтяных и газовых скважин; Технология и техника добычи нефти; Основы 

нефтегазового дела 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) различать особенности капитального и текущего ремонта скважин; В) 

организовать проведение ремонтных работ в скважине; С) использовать общепринятые и специальные виды 

оборудования при КРС; Д) проводить ловильные работы; вскрытие окна в колонне. Е) анализировать  

технологические расчеты и определять эффективность проведения ремонтных работ.  

 

13.2 Модуль – Теоретические основы разработки и эксплуатации нефтяных газовых и газоконденсатных 

месторожденииі ІІ (бурение нефтяных и газовых скважин) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Оборудование и эксплуатация морских месторождении 

Авторы программы: Котик Е.П. – старший преподаватель 

Цель изучения курса: предоставление обучающимся необходимого и достаточного объема теоретических 

знаний и практических умений и навыков в области разработки шельфовых нефтегазовых месторождений;  

приобретение студентами знаний о нефтяной геологии, бурении скважин, добыче нефти и газа на морских 

месторождениях. 

Краткое содержание дисциплины:Особенности разработки морских нефтяных и газовых месторождений. 

Факторы, осложняющие разработку морских месторождений. Поисково-разведочные работы на шельфе 
(геофизика). Элементы гидрогеологического режима. Сложные в техническом отношении, весьма 

дорогостоящие и связанные со значительным риском операции по разработке месторождений нефти и газа 

шельфовых зон морей и океанов включают целый комплекс взаимосвязанных этапов. Разведочные работы. 

Элементы гидрогеологического режима.  

Пререквизиты: Термодинамика и теплотехника, Методы повышения нефтеотдачи пластов, Разработка 

нефтяных месторождении. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) изучать перспективы освоения шельфовых месторождении. В) 

определять технико-экономическую эффективность С) использовать технику и технологию бурения, освоения, 

разработки и эксплуатации морских месторождений. Д) обустраивать морские месторождения, соблюдать 

правила техники безопасности и охраны окружающей среды.Е) выбирать методику оптимального варианта 

использования оборудования для морских месторождений  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Инструменты и оборудования для ремонта скважин 

Автор программы: Котик Е.П. – старший преподаватель 

Цель изучения курса: Ознакомить будущих специалистов с инструментами и оборудованиями применяемые 
при ремонте скважин. Оборудование для текущего и капитального ремонта скважин: вышки и мечты, подъемные 

установки и комплексы подъемного оборудования, талевая система, ротор, вертлюги, элеваторы, оборудование 

и установки, применяемые при цементировании скважин и воздействии на призабойную зону; правила 

эксплуатации подъемных установок и агрегатов, соблюдение мер безопасности, охрана труда и окружающей 

среды при обработке скважины соляной кислотой и т.д.  

Краткое содержание дисциплины: Оборудования для цементирования. Оборудования для депарафинизации. 

Основные и дополнительные оборудования для ремонта скважин. Оборудования для проведения спуско-

подъемных работ. 

Пререквизиты: Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника добычи нефти, Основы 

нефтегазового дела 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать о конструкциях оборудований и инструментов; о принципах работ 

оборудований. В) использовать  различных инструментов при ремонте скважин; С) владеть технологией монтажа 

и демонтажа применяемых оборудований. Д) выбрать вышки, оборудования и оснастки талевой системы для 

производства ремонтных работ в скважине. Е) организовать ремонтные работы. 

 

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ  

2 курс 
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5 Модуль – Профессиональные навыки, 8 кредитов 
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БД ВК Р-OIYa 2205 Профессиональный ориентированный иностранный язык 3 3 

ООД ОК Fil 2106 Философия 3 5 

6.1 Модуль – Общетехнические дисциплины и основы предпринимательства, 15 кредитов 

БД КВ EТ 2206 Электротехника 3 5 

ООД КВ ОРВ 2107 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5 

БД КВ OКG 2207 Основы компьютерной графики 4 5 

6.2 Модуль – Инженерные и экономические дисциплины, 15 кредитов 

БД КВ ЕОЕ 2206 Электротехника и основы электроники 3 5 

ООД КВ EUR 2107 Экология и устойчивое развитие 3 5 

БД КВ IG 2207 Инженерная графика 4 5 

7.1 Модуль – Основы производства металлов и сплавов (металлургия ферросплавов), 18 кредитов 

БД КВ OMР 2208 Основы металлургического производства 3 5 

БД ВК TеhMP 2209 Технология металлургических процессов 4 5 

БД КВ PSMP 2210 Подготовка сырья к металлургическому производству 4 5 

БД    Производственная практика 4 3 

7.2 Модуль – Основы производства и обработки металлов и сплавов (металлургия стали и его 

обработка), 18 кредитов 

БД КВ OРОM 2208 Основы производства и обработки металлов 3 5 

БД ВК TеhMP 2209 Технология металлургических процессов 4 5 

БД КВ RKMS 2210 Разливка и кристаллизация металлов и сплавов 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

8.1 Модуль – Теоретические основы металлургического производства (металлургия ферросплавов), 15 

кредитов 

БД КВ FHMP 2211 Физико-химия металлургических процессов 4 5 

БД КВ FRMNS 2212 Фазовое равновесие металлических и неметаллических систем 4 5 

БД КВ ТМР 2213 Теория металлургических процессов 4 5 

8.2 Модуль – Теоретические основы обработки металлов и сплавов (металлургия стали и его 

обработка), 15 кредитов 

БД КВ TP 2211 Теория пластичности 4 5 

БД КВ TMNS 2212 Термодинамика металлических и неметаллических систем 4 5 

БД КВ TOMD 2213 Теория обработки металлов давлением 4 5 

 

5 Модуль – Профессиональные навыки 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Профессиональнo-ориентированный иностранный язык 

Автор программы: Ерсайынова А.А. 

Цель изучения курса: обучение профессионально-ориентированному иноязычному общению с развитием 

личностных качеств студента, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных 
навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена и ориентирована на потребность студентов в 

изучении английского языка, диктуемую особенностями будущей профессии или специальности. Сущность 

профессионально – ориентированного обучения английскому языку заключается в его интеграции со 

специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования 

профессионально значимых качеств личности.  

Пререквизиты: Иностраный язык. Казахский (руский) язык 

Постреквизиты: Технология металлургических процессов 

Ожидаемые результаты обучения: А. Организовывать речевую деятельность в соответствии с задачами 

коммуникации, речевой ситуацией, личностными особенностями партнера как представителя другой культуры и 

характером протекания общения; В. Применять разнообразные языковые и речевые средства адекватно  

социальным факторам, ситуации общения, статусу собеседника и его коммуникативным намерениям; С. 
Выстраивать свое вербальное и невербальное поведение в сферах профессионального и научного общественно-

политического общения; D. Осуществлять профессиональную деятельность в лингвистическом, 

социолингвистическом, информационно-аналитическом и коммуникативных аспектах; Е. Быть компетентным: в 

использовании иностранного языка в речевых профессионально-ориентированных ситуациях общения, в 
профессиональной иноязычной среде с осознанием потребности применения соответствующих речевых 

образцов и тактики речевого профессионального поведения. 

 

6.1 Модуль – Общетехнические дисциплины и основы предпринимательства 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
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Наименование дисциплины:Электротехника 

Автор программы: Келаманов Б.С. 

Цель изучения курса: обеспечивает формирование базовых знаний технолога, необходимых для его 

деятельности областях электротехники: электрические и магнитные цепи, трансформаторы, электрические 

машины, электроизмерительные приборы, а также электроники: полупроводниковые приборы, преобразователи, 

усилители, импульсные устройства, логические элементы, цифровые и микропроцессорные средства. 

Краткое содержание дисциплины: Изучает расчеты электрического поля, магнитных и трехфазных цепей, 

законы Кирхгофа, методы контурных токов и узловых потенциалов, основы матричных методов расчета 

электрических цепей, анализ показании электрических измерении, мощность электрических цепей, технические 

характеристики трансформаторов, электрических машин и приборов в металлургическом производстве. 

Пререквизиты: Химия, Физика, Общая металлургия 

Постреквизиты: Подготовка сырья к металлургическому производству, Нанотехнологии в металлургии, 

Экстракция черных металлов из природного и техногенного сырья. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать фундаментальные законы электротехники и 

электроники. В. знать методы и принципы формализации процессов в электрических, магнитных и электронных 

цепях, методы их анализа и математического моделирования, в том числе и на ЭВМ. С. Способность рассуждать 

о физических процессах в электрических и магнитных полях, дифференциальном исчислении, аналитической 
геометрии и алгебре, функции комплексного переменного, системах единиц основных физических величин. D. 

Уметь планировать и реализовать экспериментальные исследования с применением методов обработки 

результатов эксперимента. Е. Знать технические характеристики трансформаторов, электрических машин и 

приборов в металлургическом производстве 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Краткое описание курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 
Ожидаемые результаты обучения: А) основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В) Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой;  С) собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D) использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е) владеть: 

навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы компьютерной графики 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Изучение принципов и разновидностей компьютерного моделирования, а также целей и 

этапов реализации компьютерного эксперемента при решении задач, где возникает потребность в компьютерном 

математическом моделировании. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет предназначен осваивать компьютерную графику 

исследовательской деятельности, решения задач металлургических процессов, возникающих в процессе 

разработки новых технологических процессов производства металлов и соответствующего оборудования. Здесь 

содержатся базовые знания, необходимые для разработки двумерных и трехмерных приложений компьютерной 
графики. По данной дисциплине студенты будут изучать работу чертежа и проектов. 

Пререквизиты: Химия. Физика. Основы металлургического производства. 

Постреквизиты: Нанотехнологии в металлургии, Экстракция черных металлов из природного и техногенного 

сырья. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать принципы компьютерного моделирования.  

В. На практике анализировать разновидности компьютерного моделирования. С. Способность к владению 

навыками компьютерного математического моделированию и навыками организации вычислительного 

эксперемента и обработки его результатов. D. Знания в области компьютерного математического моделирования 

в теоретических и эксперементальных исследованиях. Е. Знать подходы к классификации моделей. 

 

6.2 Модуль – Инженерные и экономические дисциплины 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Электротехника и основы электроники 

Автор программы: Келаманов Б.С. 

Цель изучения курс: Дать студентам знания и практические навыки по основам физики современной 

элементной базы, ее характеристикам и параметрам, особенностям применения и эксплуатации в основных 

электронных устройствах, достаточные для изучения последующих общепрофессиональных и специальных 

радиотехнических дисциплин и самостоятельного решения инженерных задач. 

Краткое содержание дисциплины: Изучает основы теории электрических цепей постоянного, переменного, 

однофазного и трехфазного токов и магнитных цепей, устройство и принцип работы трансформаторов и 

электрических машин, применение законов Ома, Кирхгофа для расчета линейных цепей, расчет параметров и 

характеристик однофазного трансформатора. 

Пререквизиты: Химия. Физика. Химия, Физика, Общая металлургия 

Постреквизиты: Термическая обработка металлов и сплавов, Механические свойства металлов, Дефекты 

металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать методику расчета линейных цепей переменного тока, 

электрических цепей с переменными параметрами и магнитных цепей. В. На практике измерять и рассчитывать 

характеристики и параметры ЭП и грамотно пользоваться ими при проведении электрических расчетов, 
конструирование схем и эксплуатации РЭО. С. Способность рассуждать о разливочных и термических процессах; 

о выборе вида и режима термической и комбинированных способов обработки металлов и сплавов, учитывая 

химический состав, исходное структурное состояние и заданный комплекс свойств и вынести суждения, 

проанализировав их. D. Уметь рассчитывать линейные и неленейные цепи переменного тока. Е. Уметь 

самостоятельно работать со справочной, учебной и научно-технической литературой по ЭП. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экология и устойчивое развитие 

Автор программы: Исенгалиева Г.А 

Цель изучения курса: Изучение основ общей и прикладной экологии для развития экологического мышления и 

формирования экологических подходов во взаимоотношениях с окружающей средой. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении дисциплины особое внимание уделяется изучению вопросов 

экологии, охраны окружающей среды, с целью раскрытия и познания всего многообразия, взаимосвязей между 

растениями, животными и их средой обитания. Изучение дисциплины способствует формированию у студентов 

логического мышления, дает представления об общих закономерностях взаимодействия живых организмов со 

средой обитания, о проблемах, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду, рассмотрению 

конкретных задач и приоритетов природоохранной деятельности, осознание единства человека и природы. 

Пререквизиты: Химия, Физика 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные закономерности, определяющие взаимодействия живых 

организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и 

их динамику. В. Уметь разбираться в современных концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без катастрофических кризисов. С. Использовать 

полученные знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и окружающей среды в практической 

деятельности для сохранения устойчивого развития. D. Уметь выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их регулирования. Е. Навыки анализа экологических 

процессов, постановки конкретных задач и приоритетов устойчивого развития природы и общества и 

использования полученных знаний для решения экологических задач; знания по закономерностям развития 

биосферы и условий сохранения её устойчивости, а также реализации идей устойчивого развития в разных 

странах, в том числе и в Республике Казахстан. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Инженерная графика 
Автор программы: Ахметова М.Т. 

Цель изучения курса: Целью изучения инженерной графики является развитие у студентов пространственного 

воображения и конструктивно геометрического мышления, выработка способностей к анализу и синтезу 

пространственных форм, соотношений частей и целого на основе графических моделей. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и развитие нанотехнологий. Применение нанотехнологий в 

различных отраслях. Прикладной аспект нанотехнологий. Классификация наноматериалов. Углеродные 

нанотрубки. Фуллерены. Графен. Нанокристаллы. Аэрогель. Аэрографит. Наноаккумуляторы. Наноматериалы. 

Нанопорошки. Оксиды металлов. Смеси и сложные оксиды. Наноструктурированные материалы на твердой 

основе. Внедрение новых нанотехнологических разработок в промышленности. Состояние нанотехнологической 

отрасли в современном мире. Перспективы внедрения нанотехнологических разработок в производство. Пути 

развития нанотехнологий в машиностроении. Создание сверхмалых копий существующих макрообъектов. 

Разработка образцов, не имеющих традиционных аналогов. 
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Пререквизиты: Химия. Физика. Основы металлургического производства. 

Постреквизиты: Нанотехнологии в металлургии, Экстракция черных металлов из природного и техногенного 

сырья. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные правила разработки, выполнения, оформления и чтения 

конструкторской документации. В. Уметь использовать полученные знание при оформлении и выполнении 

конструкторских документов. С. Обоснования необходимых стандартов ЕСКД и сисем проектной документации 

в строительстве. D. Уметь анализировать графические представления пространственных образов и схем. Е. 

Приобретение умений и навыков по конструкции аппаратов, используемых в различных процессах и операциях 

обогащения. 

 

7.1 Модуль – Основы производства металлов и сплавов (металлургия ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы металлургического производства 

Автор программы: Келаманов Б.С. 

Цель изучения курса: Уяснить особенности функционирования предприятий черной металлургии, специфику 

технологических процессов выплавки черновых металлов. Изучить технико- экономические особенности 
производства, факторы размещения металлургических предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет изучает подготовку железорудного сырья, основы 

доменного производства и других восстановительных процессов, включая получение ферросплавов. Студент 

знакомится с теорией и технологией кислородно-конверторного, мартеновского и сталеплавильного 

производства, с производством основных цветных и редких металлов. 

Пререквизиты: Химия. Физика.  

Постреквизиты: Подготовка руд к обогащению, Гравитационные методы обогащения. Флотационные методы 

обогащения.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать возможные рациональные способы переработки 

основных видов полезных ископаемых в зависимости от минерального состава руды (различий в физических и 

химических свойствах разделяемых минералов) и вкрапленности полезных компонентов. В. Использование на 

практике результаты обогащения минерального сырья. С. Способность оформлять результаты исследований в 

виде доклада, научной статьи, выступать с докладом на конференциях, вести научные диспуты по переработке, 

обогащения полезных ископаемых. D. Уметь анализировать графические представления пространственных 

образов и схем. Е. Приобретение умений и навыков по конструкции аппаратов, используемых в различных 

процессах и операциях обогащения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология металлургических процессов 

Автор программы: Келаманов Б.С. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является подготовка современного специалиста в области 

металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает технологию металлургических процессов в 

производстве черных металлов, технологические схемы процессов переработки сырья, содержащего черные 

металлы. Студенты, должны знать основы процессов производства чугуна, стали и производства ферросплавов. 

Полученные знания должны для решения современных вопросов металлургии и приобрести навыки 

теоретического анализа технологических процессов. 

Пререквизиты: Химия. Физика. Основы металлургического производства. 

Постреквизиты: Коррозия и защита металлов, Фазовое равновесие металлических и неметаллических систем, 

Основы научных исследований. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные теоретические и технологические положения 

производства черных и цветных металлов. В. Уметь решать сложные технологические задачи и организовывать 

и управлять эксперементальными исследованиями, технологическими процессами на действующих 

металлургических агрегатах и перспективных опытных  и опытно-промышленных комплексах. С. Обоснования 
технико-экономические показатели процессов. D. Уметь анализировать современные проблемы науки и 

производства в агроинженерии и вести поиск их решения.Е. Способность самостоятельно приобретать с 

помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Подготовка сырья к металлургическому производству 

Автор программы: Тайжигитова М.М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов основополагающих знаний по основным обогатительным 

процессам, позволяющих самостоятельно выбирать технологию процессов обогащения и окускование руд. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина изучает процессы подготовки природного сырья к 

металлургическому переделу с целью получения черных металлов и сплавов, имеющего первостепенное 

значение для получения качественного и конкурентоспособного продукта. Рассматриваются процессы 
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обогащения руд - дробления, измельчения и классификации, процесс подготовки руд плавильному процессу, к 

которому относятся агломерация, окатывание и брикетирование. 

Пререквизиты: Химия. Физика. Основы металлургического производства. 

Постреквизиты: Коррозия и защита металлов, Фазовое равновесие металлических и неметаллических систем, 

Основы научных исследований. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные процессы обогащения руд- дробления, измельчения и 

классификации. В. Уметь анализировать процессы подготовки руд плавильному процессу, к которому относятся 

агломирация, окатыванте и брикетирование. С. Обоснования необходимых физико- механических, химических 

и структурных свойств руд при их использовании в науке и на производстве. D. Уметь анализировать 

современные проблемы науки и производства в агроинженерии и вести поиск их решения.Е. Способность 

самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения 

 

7.2 Модуль – Основы производства и обработки металлов и сплавов (металлургия стали и его обработка) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы производства и обработки металлов 
Автор программы: Келаманов Б.С. 

Цель изучения курса: Уяснить особенности функционирования предприятий черной металлургии, специфику 

технологических процессов выплавки черновых металлов. Изучить технико- экономические особенности 

производства, факторы размещения металлургических предприятий. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет изучает подготовку железорудного сырья, основы 

доменного производства и других восстановительных процессов, включая получение ферросплавов. Студент 

знакомится с теорией и технологией кислородно-конверторного, мартеновского и сталеплавильного 

производства, с производством основных цветных и редких металлов. 

Пререквизиты: Химия. Физика.  

Постреквизиты: Подготовка руд к обогащению, Гравитационные методы обогащения. Флотационные методы 

обогащения.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать возможные рациональные способы переработки 

основных видов полезных ископаемых в зависимости от минерального состава руды различий в физических и 

химических свойствах разделяемых минералов) и вкрапленности полезных компонентов. В. Использование на 

практике результаты обогащения минерального сырья. С. Способность оформлять результаты исследований в 

виде доклада, научной статьи, выступать с докладом на конференциях, вести научные диспуты по переработке, 

обогащения полезных ископаемых. Е. Приобретение умений и навыков по конструкции аппаратов, используемых 
в различных процессах и операциях обогащения. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Разливка и кристаллизация металлов и сплавов 

Автор программы: Келаманов Б.С. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является подготовка современного специалиста в области 

металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет дает представление об основных физико-химических 

составляющих разливки и кристаллизации сплавов стали, способы разливки, их преимуществе и недостатках. 

Курс знакомит с особенностями строения слитков кипящей и спокойной стали, присущих им дефектам и мерам 

борьбы с ними. 

Пререквизиты: Химия. Физика. Основы металлургического производства. 

Постреквизиты: Коррозия и защита металлов, Фазовое равновесие металлических и неметаллических систем, 

Основы научных исследований. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основной процесс кристаллизации складывается из двух стадий – 

зарождения кристаллов и последующих их роста. В. Уметь выявлять объекты для улучшения в технике и  

технологии, применять базовые и специальные знания в области современных металлургических технологий для 
решения инженерных задач. С. Образование и рост кристаллов в процессе перехода металла из жидкого 

состояния в твердое. D. Уметь анализировать современные проблемы науки и производства в агроинженерии и 

вести поиск их решения. Е. Способность самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения. 

 

8.1 Модуль – Теоретические основы металлургического производства (металлургия ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Физико-химия металлургических процессов 

Автор программы: Абілберікова А.А. 

Цель изучения курс: Сформировать у студента навыки применения методов физической химии к анализу 

различных процессов черной металлургии. 
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Краткое содержание дисциплины: Первый принцип и его применение к термодинамическим процессам. 

Применение первого принципа к термохимическим процессам. Второй принцип термодинамики. 

Характеристические функции. Применение второго принципа термодинамики к фазовым превращениям. 

Влияние температуры на химическое равновесие. III принцип термодинамики и методы расчета равновесия. 

Термодинамика растворов. Термодинамика разбавленных растворов. Термодинамика совершенных и 

регулярных растворов. Термодинамика реальных растворов. Термодинамика растворов слабых электролитов. 

Термодинамика растворов сильных электролитов. Термодинамика электрохимических процессов. ЭДС 

гальванических элементов и электродные потенциалы. 

Пререквизиты: Физика, Химия, Основы металлургического производства. 

Постреквизиты:  Термодинамика и кинетика гетерогенных процессов, Металлография, металловедение и 

кристаллография, Коррозия и защита металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание базовой терминологии, относящейся к химической 

термодинамике; основных понятий и законов термодинамики, их математического выражения; физико-

химических закономерностей к анализу металлургических процессов. В. На практике применять физико-

химические закономерности к анализу металлургических процессов, протекающих при производстве черных 

металлов. С. Умение подготавливать публикации, научно-технические отчеты, обзоры по результатам процессов 

в любой области металлургии, основываясь на физико-химические закономерности металлургических 
процессов. D. Умение объяснять сущность реальных металлургических процессов с помощью физико-

химических закономерностей; правильно излагать свои мысли при написаниях статей, при дискуссиях в научных 

конференциях по направлению физико-химии металлургических процессов. Е. Умение выполнять 

термодинамический анализ металлургических систем и процессов; расчеты фазового и химического состава 

равновесных систем; оценку кинетических характеристик пирометаллургических процессов на основе 

представления об их строении и свойствах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Фазовое равновесие металлических и неметаллических систем 

Автор программы: Абілберікова А.А. 

Цель изучения курс: Сформировать у студента навыки применения термодинамики и кинетики гетерогенных 

процессов к анализу различных процессов черной металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Первый принцип и его применение к термодинамическим процессам. 

Применение первого принципа к термохимическим процессам. Второй принцип термодинамики. 

Характеристические функции. Применение второго принципа термодинамики к фазовым превращениям. 

Влияние температуры на химическое равновесие. III принцип термодинамики и методы расчета равновесия. 

Термодинамика растворов. Термодинамика разбавленных растворов. Термодинамика совершенных и 
регулярных растворов. Термодинамика реальных растворов. Термодинамика растворов слабых электролитов. 

Термодинамика растворов сильных электролитов. Термодинамика электрохимических процессов. ЭДС 

гальванических элементов и электродные потенциалы. 

Пререквизиты: Физика, Химия, Основы металлургического производства. 

Постреквизиты:  Металлография, металловедение и кристаллография, Коррозия и защита металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание базовой терминологии, относящейся к химической 

термодинамике; основных понятий и законов термодинамики, их математического выражения; физико-

химических закономерностей к анализу металлургических процессов. В. На практике применять физико-

химические закономерности к анализу металлургических процессов, протекающих при производстве черных 

металлов. С. Умение подготавливать публикации, научно-технические отчеты, обзоры по результатам процессов 

в любой области металлургии, основываясь на физико-химические закономерности металлургических 

процессов. D. Умение объяснять сущность реальных металлургических процессов с помощью физико-

химических закономерностей; правильно излагать свои мысли при написаниях статей, при дискуссиях в научных 

конференциях по направлению физико-химии металлургических процессов. Е. Умение выполнять 

термодинамический анализ металлургических систем и процессов; расчеты фазового и химического состава 

равновесных систем; оценку кинетических характеристик пирометаллургических процессов на основе 

представления об их строении и свойствах. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория металлургических процессов 

Автор программы: Абілберікова А.А. 

Цель изучения курс: Сформировать у студента навыки применения термодинамики и кинетики гетерогенных 

процессов к анализу различных процессов черной металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает сложные высокотемпературные процессы, измерения 

входных и выходных параметров. Студент приобретает навыки управления процессами, протекающими в 

опытных и промышленных металлургических агрегатах, реконструкции действующих и проектирования вновь 

сооруженных металлургических объектов. Рассматривает тенденции и перспективы развития теории и практики 

металлургии. 

Пререквизиты: Физика, Химия, Основы металлургического производства. 
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Постреквизиты:  Металлография, металловедение и кристаллография, Коррозия и защита металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание базовой терминологии, относящейся к химической 

термодинамике; основных понятий и законов термодинамики, их математического выражения; физико-

химических закономерностей к анализу металлургических процессов. В. На практике применять физико-

химические закономерности к анализу металлургических процессов, протекающих при производстве черных 

металлов. С. Умение подготавливать публикации, научно-технические отчеты, обзоры по результатам процессов 

в любой области металлургии, основываясь на физико-химические закономерности металлургических 

процессов. D. Умение объяснять сущность реальных металлургических процессов с помощью физико-

химических закономерностей; правильно излагать свои мысли при написаниях статей, при дискуссиях в научных 

конференциях по направлению физико-химии металлургических процессов. Е. Умение выполнять 

термодинамический анализ металлургических систем и процессов; расчеты фазового и химического состава 

равновесных систем; оценку кинетических характеристик пирометаллургических процессов на основе 

представления об их строении и свойствах. 

 

8.2 Модуль – Теоретические основы обработки металлов и сплавов (металлургия стали и его обработка) 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Теория пластичности 

Автор программы: Абілберікова А.А. 

Цель изучения курса: Изучение общих вопросов теории пластиточности, основных методов решение 

прикладных задач математической теории пластичности.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Физико-химические основы металлургических процессов. 

Термодинамика и закономерности взаимодействия газов и сложных газовых атмосфер. Химическая прочность 

структур, соединений, дефектность кристаллических структур. Механизм и кинетика окисления твердых 

металлов. Основные теоретические положения о механизме восстановления металлов и твердых оксидов. 

Взаимодействие сульфидов с газами, металлами и оксидами.  Науглероживание железа оксидом углерода. 

Строение и свойства металлургических расплавов. Термодинамика шлаковых систем. Взаимодействие 

растворенных элементов на основе железа. Термодинамические закономерности реакции окисления углерода в 

кислородсодержащем железе. Кинетика высокотемпературных гетерогенных металлургических реакций. 

Кинетические закономерности реакции обезуглероживания. Укрупнение и скорость разделения фаз. 

Пререквизиты: Физика, Химия, Основы производства и обработки металлов.  

Постреквизиты: Механические свойства металлов, Дефекты металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать подходы к формулировке определяющих 

закономерности пластичности. В. О совремнном состоянии математической теории пластичности и 
перспективных ее развития. С. Уметь формулировать и решать задачи математической теории поластичности. D. 

Основные определяющие понятия теории пластичности и аналитические и численные методы решения 

нелинейных задач. Е. Умение выполнять термодинамический анализ металлургических систем и процессов; 

расчеты фазового и химического состава равновесных систем; оценку кинетических характеристик 

пирометаллургических процессов на основе представления об их строении и свойствах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Термодинамика металлических и неметаллических систем 

Автор программы: Келаманов Б.С. 

Цель изучения курс: Сформировать у студентов представление об основных явлениях, понятиях, законах и 

методах молекулярной теории газов и термодинамики, дать навыки простейших практических расчетов, а также 

экспериментальной работы в лаборатории. 

Краткое содержание дисциплины: Элементы кинетической теории газов.  Статистические распределения. 

Классическая теория теплоемкости. Максвелловское распределение молекул газа по вектору и модулю скорости. 

Распределение Больцмана. Барометрическая формула. Уравнение состояния идеального газа.Уравнение Ван-дер-

Ваальса. Изотермы реального газа. Фазовые превращения. Критическое состояние.Первый принцип 

термодинамики. Примеры применения: соотношение Майера, расширение газа в пустоту. Второй принцип 
термодинамики. Формулировки Томсона и Клаузиуса, их эквивалентность. Цикл Карно и его к.п.д. Теоремы 

Карно.Равенство Клаузиуса. Энтропия. Неравенство Клаузиуса. Закон возрастания энтропии. 

Пререквизиты: Физика, Химия, Основы металлургического производства. 

Постреквизиты:  Металлография, металловедение и кристаллография, Коррозия и защита металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области молекулярной 

теории газов, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы. В. Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать 

гипотезы и строить модели, применять полученные знания по молекулярной теории газов  для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических знаний. С. 

Знание и умение по молекулярной теории газов с использованием различных источников информации, в том 

числе средств современных информационных технологий; формирование умений оценивать достоверность 
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естественнонаучной информации. D. Умение объяснять сущность реальных металлургических процессов с 

помощью физико-химических закономерностей; правильно излагать свои мысли при написаниях статей, при 

дискуссиях в научных конференциях по направлению физико-химии металлургических процессов. Е. Умение 

выполнять термодинамический анализ металлургических систем и процессов; расчеты фазового и химического 

состава равновесных систем; оценку кинетических характеристик пирометаллургических процессов на основе 

представления об их строении и свойствах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория обработки металлов давлением 

Автор программы: Абілберікова А.А. 

Цель изучения курс: Сформировать у студента навыки применения   закономерностей деформации металла при 

обработки его давлением. 

Краткое содержание дисциплины: изучение связей между составом, строением и свойствами материалов, 

принципов выбора конструкционных материалов и ознакомления студентов с современными методами 

получения и с основами технологии обработки конструкционных материалов литьем, давлением, сваркой, 

резанием и другими прогрессивными способами формообразования для получения заготовок и деталей машин  

Пререквизиты: Физика, Химия, Основы металлургического производства. 
Постреквизиты:  Металлография, металловедение и кристаллография, Коррозия и защита металлов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. особенности перемещения жидкости и газа по технологическим линиям 

связи. В. методы расчета гидравлических сопротивлений. С. конструкции и работу современных гидравлических 

машин и аппаратов. D. основы теории моделирования технологических процессов пищевой и химической 

промышленности.. Е. Умение выполнять термодинамический анализ металлургических систем и процессов; 

расчеты фазового и химического состава равновесных систем; оценку кинетических характеристик 

пирометаллургических процессов на основе представления об их строении и свойствах. 

 

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ  

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
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С
ем

ес
т
р

 

Ч
и

сл
о

 к
р

ед
и

т
о

в
 

Р
К

 /
E

C
T

S
 

5.1 Модуль – Теория и технология производства сплавов (металлургия ферросплавов), 25 кредитов 

ПД ВК TTPS 2303 Теория и технология производства стали 3 5 

ПД КВ TTPF 2304 Теория и технология производства ферросплавов 3 5 

ПД КВ ТТPKS 2305 Теория и технология производства комплексных сплавов 3 5 

ПД КВ ТТPНS 2306 Теория и технология производства хромистых сплавов 3 5 

ПД ВК NM 2307 Нанотехнологии в металлургии 3 5 

5.2 Модуль – Технология прокатного производства (металлургия стали и его обработка), 25 кредитов 

ПД ВК TTPS 2303 Теория и технология производства стали 3 5 

ПД КВ ТPRB 2304 Технология производства рельсов и балок 3 5 

ПД КВ THPS 2305 Технология холодной прокатки стали 3 5 

ПД КВ TGPS 2306 Технология горячей прокатки стали 3 5 

ПД ВК NM 2307 Нанотехнологии в металлургии 3 5 

6.1 Модуль - Проектирование металлургического производства (металлургия ферросплавов), 10 

кредитов 

ПД КВ KPMA 2308 Конструкция и проектирование металлургических агрегатов 4 5 

ПД КВ PMО 2309 Проектирование металлургических объектов 4 5 

6.2 Модуль – Проектирование прокатного производства (металлургия стали и его обработка), 10 

кредитов 

ПД КВ KPPO 2308 Конструкция и проектирование прокатных оборудований 4 5 

ПД КВ PРС 2309 Проектирование прокатных цехов 4 5 

7Модуль  – Способы защиты металлов и охрана труда металлургического производства, 13 кредитов 

БД ВК KZM 2211 Коррозия и защита металлов 3 5 

ПД ВК ОТМР 2310 Охрана труда в металлургическом производстве 4 5 

БД    Производственная практика 4 3 

 

5.1 Модуль – Теория и технология производства сплавов (металлургия ферросплавов) 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства стали 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Врезультате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Металлургия».  

Краткое содержание дисциплины: Дано систематическое описание теоретических основ традиционных и 

новых сталеплавильных технологий получения стали и принципиальных конструкционных различий 

сталеплавильных агрегатов. Рассмотрены термодинамические особенности основных реакций, протекающих в 

сталеплавильных агрегатах. Изложены основы технологии выплавки стали в конвертерах, мартеновских и 

двухванных печах, в электропечах и агрегатах непрерывного действия. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Должен знать основные закономерности химических и 

физикохимических процессов, процессов массопереноса применительно к технологическим процессам, 

агрегатам и оборудованию для производства черных металлов, теоретические основы производства стали, 

технологии выплавки стали в конверторах и мартеновских печах.B. Должен уметь рассчитывать и анализировать 
химические и физико-химические процессы, процессы массопереноса, происходящие в технологических 

процессах производства черных металлов. C. Должен уметь выбирать рациональные способы производства 

черных металлов, рассчитывать материальные балансы технологических процессов их производства. Д. 

Добиться   усвоения   студентами   методики   термодинамическогоанализа  шлаковых  систем  с  применением 

современного  математическогоаппарата и средств вычислительной техники. Е. Знать основы технологии 

выплавки стали в конвертерах, мартеновских и двухванных печах, в электропечах и агрегатах непрерывного 

действия. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства ферросплавов 

Автор программы: Сариев О.Р. 

Цель изучения курса: Формирование глубоких знаний в области производства ферросплавов, произведение 

расчетов шихты и теплового баланса заданного состава сплавов и сравнение параметров с действующими 

технологиями. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы и технологические процессы 

получение ферросплавов электротермическими процессами. Рассмотрены свойства элементов и их соединений, 

диаграммы состояния металлических и оксидных систем. Приведена классификация современных 
ферросплавных процессов и принципы стандартизаций ферросплавов. Представлены технологические 

параметры и электрические режимы выплавки ферросплавов, особенности их выпуска и разливки. 

Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические основы и технологические процессы 

выплавки кремнистых сплавов, физико-химические свойства шихтовых материалов, диаграмму состояния 

металлических и оксидных систем. В. На практике анализировать производственные и экспериментальные 

данные. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска ферросплавов и их разливки по анализу 

технологических параметров и электрического режима выплавки ферросплавов. Д. Владеть основными 

методиками расчета шихты, составлением материальных и тепловых балансов процесса производства 

ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы сплавов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства комплексных сплавов 

Автор программы: Акуов А.А. 

Цель изучения курса: Формирования глубоких теоретических знаний специальной подготовки, методами 

исследования технологических процессов, умением выбора рациональной схемы производства заданного сплава 
и технологических параметров выбранного метода производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы и технологические процессы 

получения комплексных сплавов. Описаны физико-химические основы процессов при производстве ФХМнС, 

физико-химические основы процессов производства АМС. Изложена технология плавки ФХМнС, технология 

получения сплава АМС, технология выплавки ферросиликоалюминия, технология выплавки ФСА из отвальных 

шлаков и технология выплавки феросиликобария. 

Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологию выплавки комплексных сплавов. В. На 

практике выбирать рациональную схему производства заданного сплава и технологических параметров 

выбранного метода производства. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска комплексных 

ферросплавов и их разливки по анализу технологических параметров и электрического режима выплавки 
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комплексных ферросплавов. Д. Владеть основными методиками расчета шихты, составлением материальных и 

тепловых балансов процесса производства комплексных ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы 

сплавов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства хромистых сплавов 

Автор программы: Самуратов Е.К. 

Цель изучения курса: Формирования глубоких теоретических знаний специальной подготовки, методами 

исследования технологических процессов, умением выбора рациональной схемы производства заданного сплава 

и технологических параметров выбранного метода производства. 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает особенности строения и свойства исходных 

веществ, анализ термодинамики механизма и кинетики процессов. Изучает основы выбора исходных материалов 

для технологии получения хромистых сплавов, т.е. совокупности операций, обеспечивающих протекание 

требуемых процессов в плавильном агрегате и получение качественных сплавов с заданными свойствами. 

Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологию выплавки хромистых сплавов. В. На 
практике выбирать рациональную схему производства заданного сплава и технологических параметров 

выбранного метода производства. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска хромистых 

сплавов и их разливки по анализу технологических параметров и электрического режима выплавки хромистых 

сплавов. Д. Владеть основными методиками расчета шихты, составлением материальных и тепловых балансов 

процесса производства хромистых ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы сплавов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Нанотехнологии в металлургии 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является подготовка магистранта для научно-

исследовательской, производственно-технологической, проектно-конструкторской и педагогической 

деятельности в области синтеза наноматериалов. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает основные понятия, присущие нанотехнологии, 

историю развития представлений о наноматериалах и нанотехнологиях, современное состояние и перспективы 

развития нанотехнологии. Рассматривает различные виды наноструктурных материалов, их свойства, приборы 

контроля и методы их идентификации. Изложены основные технологии их получения и области применения, в 

том числе с точки зрения металлургии. 
Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. способы получения наноразмерных материалов, механизмы 

формирования наноразмерных материалов, особенности свойств наноразмерных материалов. B.  выбирать метод 

синтеза наноматериалов, исследовать размерные характеристики наноматериалов, выбирать оборудование для 

осуществления синтеза наноматериала. C.определения напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкций и деталей машин приразличных воздействиях с помощью теоретических методов с использованием 

современной вычислительной техники и готовых программ. Д.расчета динамических нагрузок в приводах машин 

при проектировании и анализ нагруженности в процессе эксплуатации. Е. Знать основные технологии их 

получения и области применения, в том числе с точки зрения металлургии. 

 

5.2 Модуль – Технология прокатного производства (металлургия стали и его обработка) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология производства рельсов и балок  

Автор программы: Самуратов Е.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов теоретическим основам производства рельсовой стали, дать знания, 
умения и навыки по технологии выплавки рельсовой стали в дуговых электропечах. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине кратко представлена характеристика производства рельсов и 

балок, сортамент выпускаемой продукции и технологические процессы ее получения. Значительная часть 

дисциплины уделена описанию технологических процессов прокатки рельсов и балок, а также примеры 

выполнения расчетов калибровки прокатных валков, массы заготовки и параметрам процесса прокатки.  

Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические основы производства рельсовой стали.  

В. На практике использовать знания по производству блюмов по линейной схеме. С. Способность к вынесению 

суждению о заготовке по анализу протекающего процесса в обжимной клети. Д. Быть компетентными в 

использовании полученных теоретических знаний в своей деятельности для совершенствования 
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технологических процессов производства рельсов и балок.Е. Изучение технологической схемы производства 

рельсов и балок. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология холодной прокатки стали 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: формирование у студента знаний о технологии нагрева, прокатки металла на станах 

различных типов и умения применить эти навыки в своей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основные сведения по технологии холодной 

прокатки из различных марок стали. Рассмотрены основы теории прокатки, способы и технология холодной 

прокатки труб, листов, а также основные типы и конструкции станов холодной прокатки. Даны необходимые 

сведения по технологическому инструменту, подготовке к холодной прокатке, термической обработке. 

Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Сущность и теоретические основы процесса прокатки В. Технологии 

нагрева металла перед обработкой давлением, С. Технологии холодной прокатки листов, полос, сортовых 

профилей;Д. Технологии производства бесшовных и сварных труб, проволоки Е. Технологии прокатки цветных 
металлов и сплавов, бесслитковой прокатки, калибрования. 

 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология горячей прокатки стали 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Научить студентов разработке наиболее эффективных технологических процессов 

производства проката путем изучения основ технологии производства проката, принципа выбора схем прокатки, 

оборудования, режимов обработки и методов расчета параметров процесса, а также закономерностей 

формирования качества проката. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложена технология горячей прокатки стали, технология и 

практика процессов обработки металлов давлением и, в частности, технология производства горячекатаной 

листовой стали. Также описывается технология производства горячекатаной стали на толстолистовых станах, 

технология производства горячекатанной листовой стали на других станах, режимов обработки полосы в цехах 

горячей прокатки листовой стали. 

Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Сущность и теоретические основы процесса прокатки В. Технологии 

нагрева металла перед обработкой давлением, С. Технологии горячей прокатки листов, полос, сортовых 

профилей; Д. Технологии производства бесшовных и сварных труб, проволоки Е. Технологии прокатки цветных 

металлов и сплавов, бесслитковой прокатки, калибрования. 

 

6.1 Модуль - Проектирование металлургического производства (металлургия ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование металлургических агрегатов 

Автор программы: Кузбаков Ж.И. 

Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и создания металлургических объектов (печей, 

установок оборудование) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и 

инструкций, регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и 

новых проектных решений, печных агрегатов, отдельных узлов и машин. 

Краткое содержание дисциплины: Металлургические печи (агрегаты). Электрические печи. Огнеупорные 
материалы для металлургических печей. Доменные печи. Кислородный конвертер. Дуговые сталеплавильные 

печи (ДСП). Параметры и эксплуатационные показатели ДСП. Современная концепция развития дуговых 

сталеплавильных печей. Совершенствование конструкции дуговых сталеплавильных печей. Дуговые 

сталеплавильные печи постоянного тока. Индукционные печи. Ферросплавные электропечи. Типы 

ферросплавных печей. Ферросплавные рафинировочные, рудоплавильные печи и горны металлотермии. 

Геометрические и электрические параметры ферросплавных электропечей. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Основы металлургического производства, Технология металлургического 

производства. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание современных принципов и представлений 

организации технологического проектирования и создания металлургических объектов (печей, установок 

оборудование) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций. B. 
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Использование на практике знания при выборе оптимальных параметров работы оборудования, при выборе 

основного и вспомогательного оборудования.  C. Способность обоснованно выбирать типоразмер и конструкций 

агрегатов для выплавки различного металла и сплавов; владеть общими вопросами проектирования 

металлургических печей. D. Умение находить общий язык и взаимопонимания между членами бригады, смены 

и цеха в целом. E. Умение выбирать того или иного агрегата для его эффективной работы; проводить расчеты по 

выбору необходимых параметров для эффективной работы того или иного металлургического агрегата. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование металлургических объектов  

Автор программы: Кузбаков Ж.И. 

Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и строительства металлургических объектов 

(завод, цех, участок, отделение) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и 

инструкций, регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и 

новых проектных решений, строительных конструкций, зданий и отдельных узлов и машин. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основы проектирования, современные принципы 

и организация технологического проектирования и строительства металлургических объектов (завод, цех, 
участок, отделение) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, 

регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов, новых проектных 

решений, строительных конструкций, зданий, отдельных узлов и машин. 

Пререквизиты: Стандартизация, сертификация и технические измерения 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные расчеты по выбору оборудования шихтового, 

печного, разливочного пролетов; расчет оборудования складов готовой продукции и ОНРС современные 

планировочные решения металлургических цехов (объектов); профессиональную терминологию.  

В. На практике обосновывать целесообразность строительства нового, реконструкцию и технологическое 

переоснащение производства, исходя из хозяйственной необходимости, технико-экономической 

целесообразности и социальной эффективности; анализировать объемно – планировочных решений отделений 

металлургических цехов; проведения расчетов по проектированию металлургических объектов (цехов). С. 

Способность к вынесению суждений по основным расчетам по выбору оборудования шихтового, печного, 

разливочного пролетов; расчет оборудования складов готовой продукции и ОНРС современные планировочные 

решения металлургических цехов (объектов). Д. Уметь выполнять технические и строительные – монтажные 

чертежи.Е. Составление технологической схемы металлургического оборудования. 

 
6.2 Модуль – Проектирование прокатного производства (металлургия стали и его обработка) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование прокатных оборудований 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины «Оборудование трубных цехов» является подготовка 

студентов для производственной и исследовательской деятельности в области эксплуатации и 

совершенствования оборудования трубопрокатного производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина содержит современные принципы и представления 

организации технологического проектирования и создания металлургических объектов (печей, установок 

оборудования) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, 

регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и новых проектных 

решений, печных агрегатов, отдельных узлов и машин. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. получение знаний по устройству и назначению прошивных и раскатных 

станов, а также другого оборудования трубопрокатных цехов, умение определять рациональное сочетание 
основных технико-экономических показателей оборудования, привитие студентам практических навыков, 

необходимых при расчете и эксплуатации оборудования металлургического производства. 

B.выбиратьматериалыиспособыиххимико-термической обработки взависимости от эксплуатационного 

назначения деталей. C.определения напряженно-деформированного состояния элементов конструкций и деталей 

машин приразличных воздействиях с помощью теоретических методов с использованием современной 

вычислительной техники и готовых программ. Д. Расчета динамических нагрузок в приводах машин при 

проектировании и анализ нагруженности в процессе эксплуатации. Е. Знать типовых проектов и новых 

проектных решений, печных агрегатов, отдельных узлов и машин. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование прокатных цехов 

Автор программы: Кузбаков Ж.И. 

http://pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora_i_proekti/
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Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и строительства прокатных цехов  с учетом 

требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, регламентирующих 

установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и новых проектных решений, 

строительных конструкций, зданий и отдельных прокатных станов. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основы проектирования, состав и содержание 

проектной документации, исходные материалы и нормативы для составления проектов прокатных цехов, методы 

обоснования и анализа проектных решений. Значительное внимание уделено инженерной разработке и выбору 

оптимальных проектных решений. Рассмотрены структура и схемы прокатного производства сортовых 

заготовок, и классификация сортовых прокатных станов. 

Пререквизиты: Стандартизация, сертификация и технические измерения, Оборудование цехов по обработке 

металлов давлением . 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные расчеты по выбору оборудования прокатных 

станов; расчет оборудования прокатного производства и современные планировочные решения прокатных цехов 

(профессиональную терминологию). В. На практике обосновывать целесообразность строительства нового, 

реконструкцию и технологическое переоснащение производства, исходя из хозяйственной необходимости, 
технико-экономической целесообразности и социальной эффективности; анализировать объемно – 

планировочных решений отделений прокатных цехов; проведения расчетов по проектированию прокатных 

цехов. С. Способность к вынесению суждений по основным расчетам по выбору оборудования прокатного 

станов; расчет оборудования цехов готовой продукции и современные планировочные решения прокатных цехов 

(объектов). Д. Уметь выполнять технические и строительные – монтажные чертежи. Е. Разработка технологии 

прокатного оборудования. 

 

7 Модуль  – Способы защиты металлов и охрана труда металлургического производства 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Коррозия и защита металлов 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами общих понятий о металлургии, включающие классификацию 

металлов и сплавов и их примения в технике, состояние черных и цветных металлов в Казахстане, подготовка 

руд и концентратов к металлургической плавке, доменное производство, производство стали в различных 

агрегатах, производство цветных металлов, разливка металлов и сплавов, прокатное производство. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение закономерностей процессов 
кристаллизации и фазовых превращений в твердом состоянии металлов и сплавов, равновесные и неравновесные 

фазовые диаграммы состояния двойных и тройных систем, металлические и неметаллические материалы, 

применяемые в технике, зависимость свойств материалов от химического состава, структуры, способов 

обработки и условий эксплуатации. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства. Подготовка сырья  металлургическому производству.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории коррозионных процессов в газовых и жидких 

электропроводящих средах, общие сведение о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под 

влиянием техногенных и антропогенных факторов. В. На практике оценить характер влияния окружающей или 

производственной среды на закономерности течения коррозионных процессов. С. Владеть методами оценки 

коррозионной стойкости металлических материалов. D. Уметь объяснять сущность реальных металлургических 

процессов с помощью физико-химических закономерностей; правильно излагать свои мысли при написаниях 

статей, при дискуссиях в научных конференциях по металлургическому направлению. Е. Знать зависимость 

свойств материалов от химического состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Охрана труда в металлургическом производстве 
Автор программы: Ерекеева Г.С. 

Цель изучения курса: Освоение теоретических, практических, методологических основ охраны труда рабочего 

на металлургических предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе «Охрана труда в металлургическом производстве» непосредственно 

изучаются организационные меры и технические средства для создания безопасных условий труда, вопросы 

электро- и пожаро- взрывобезопасности, условия безопасной работы в газоопасных местах и при перемещении 

грузов кранами, излагаются требования безопасности в основных производствах ЧМ. Приводятся опасные и 

вредные факторы и меры защиты от их воздействия. 

Пререквизиты: Основы производства и обработки металлов, Основы стандартизации, метрологии, 

сертификации и менеджмента качества. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические, практические, методологические 

http://pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora_i_proekti/
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основы охраны труда рабочего на металлургических предприятиях. В. На практике соблюдать правила техники 

безопасности и мониторинг. С. Выявлять и предупреждать факторы, вызывающие травматизм на производстве. 

D. Быть способным практически применять теоретические знания в профессиональной деятельности, вести 

научные диспуты. Е. Уметь проводить расчеты по опасным и вредным производственным факторам, оказывать 

помощи при несчастных случаях, по эвакуации людей при аварии и др. 

 

6В07203 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р
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в
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5.1 Модуль - Общественные дисциплиныи предпринимательские навыки, 10 кредитов 

ООД КВ ОРВ 2106 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

5.2 Модуль – Общественные дисциплины и экология, 10 кредитов 

ООД КВ EUR 2106 Экология и устойчивое развитие 3 5 

ООД ОК Fil 2107 Философия 3 5 

6.1 Модуль – Теоретические основы металлургического производства (металлургия ферросплавов), 15 
кредитов 

БД КВ FHMP 2208 Физико-химия металлургических процессов 3 5 

БД КВ FRMNS 2209 
Фазовое равновесие металлических и неметаллических 

систем 
4 5 

БД КВ ТМР 2210 Теория металлургических процессов 4 5 

6.2 Модуль – Теоретические основы обработки металлов и сплавов (металлургия стали и его 

обработка), 15 кредитов 

БД КВ TP 2208 Теория пластичности 3 5 

БД КВ TMNS 2209 Термодинамика металлических и неметаллических систем 4 5 

БД КВ TOMD 2210 Теория обработки металлов давлением 4 5 

7.1 Модуль – Технология производства металлов и сплавов (металлургия ферросплавов), 20 кредитов 

БД ВК TehMP 2211 Технология металлургических процессов 3 5 

ПД КВ TMPr 2301 Технология металлургического производства 3 5 

ПД ВК TTMP 2302 
Теплотехника и теплоэнергетика металлургического 

производства 
4 5 

ПД КВ KPMA 2303 Конструкция и проектирование металлургических агрегатов 4 5 

7.2 Модуль – Технология производства и обработки металлов и сплавов (металлургия стали и его 

обработка), 20 кредитов 

БД ВК TehMP 2211 Технология металлургических процессов 3 5 

ПД КВ TTBOS 2301 Теория и технология внепечной обработки стали 3 5 

ПД ВК TTMP 2302 
Теплотехника и теплоэнергетика металлургического 
производства 

4 5 

ПД КВ KPPO 2303 Конструкция и проектирование прокатных оборудований 4 5 

8.1 Модуль – Структура металлов и способы их защиты (металлургия ферросплавов), 13 кредитов 

БД КВ MMК 2212 Металлография, металловедение и кристаллография 3 5 

БД ВК KZM 2213 Коррозия и защита металлов 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

8.2 Модуль – Свойства металлов и способы их защиты (металлургия стали и его обработка), 13 

кредитов 

БД КВ TSM 2212 Технологические свойства металлов 3 5 

БД ВК KZM 2213 Коррозия и защита металлов 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

 

7.1 Модуль – Технология производства металлов и сплавов (металлургия ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Технология металлургического производства 

Автор программы: Абілберикова А.А. 
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Цель изучения курса: Дисциплина «Технология металлургического производства 1» является одной из 

основных дисциплин. Целью дисциплины является подготовка современного специалиста в области 

металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина дает студентам глубокие знания об основных 

теоретических и технологических процессах внепечной обработки стали, переплавных процессах, подготовки 

сырья. Студенты учатся решать сложные технологические задачи по переработке полиметаллического и 

комплексного сырья, приобретают навыки самостоятельной работе по организации, управлению 

экспериментальных исследований, технологических процессов на действующих металлургических агрегатах. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства 

Постреквизиты: Экономика и управление производством 

Ожидаемые результаты обучения: A. знать теоретические основы металлургии; предмет, задачи и методы 

проведения металлургического производства;  сущность и особенности пирометаллургии, гидрометаллургии, 

порошковой металлургии, металлотермии. B. владеть способностью нахождения оптимальных путей получения 

металлов и других продуктов. C. усвоить вопросы использования и проведения методов металлургии. Д. уметь 

использовать методы металлургии для производства отдельного изделия с комплексом достоинств и широким 

спектром пользования. Е. понимать сущность проводимых методов извлечения металлов и их применения в 

качестве основного продукта для изготовления изделия. 

 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Теоретически и практически подготовить студентов методам получения, преобразования, 

передачи и использования теплоты в такой степени, чтобы они могли выбирать и при необходимости 

эксплуатировать энерготехнологические агрегаты (печи) в целях максимальной экономии тепловых 

энергетических ресурсов и материалов, интенсификации и оптимизации технологических процессов. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение данной дисциплины позволит приобрести теоретические и 

практические знания в области теплотехники и теплоэнергетики металлургического производства, в т.ч. в 

области тепловых процессов при производстве и обработке металлов, представленных комплексом 

энергетических и конструктивных характеристик, практических навыков выполнения теплотехнических 

измерений и расчетов. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства 

Постреквизиты: Экономика и управление производством 
Ожидаемые результаты обучения: A. Основные положения о топливе и расчете его горения, механике 

движения газов в печи, основных закономерностей распространения тепла в сплошных средах, свойствах 

огнеупорных материалов, работе и конструкциях металлургических печей. B. рассчитывать основные параметры 

горения топлива, потери напора при движении газов в газоходной системе, подбирать по справочной литературе 

вентиляторы и дымососы, процессы теплопотребления и тепловые потери в печи с составлением теплового 

баланса, подбирать огнеупорные материалы для футеровки конкретной технологической печи. C. в результате 

изучения дисциплины применять полученные теоретические знания к производственно-технологической, 

конструкторской и исследовательской деятельности в области теплоэнергетического производства. Д. в выборе 

технологических, конструктивных, расчетных решениях теплоэнергетического производства. Е. Знать 

энергетических и конструктивных характеристик, практических навыков выполнения теплотехнических 

измерений и расчетов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование металлургических агрегатов 

Автор программы: Кузбаков Ж.И. 

Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и создания металлургических объектов (печей, 
установок оборудование) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и 

инструкций, регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и 

новых проектных решений, печных агрегатов, отдельных узлов и машин. 

Краткое содержание дисциплины: Металлургические печи (агрегаты). Электрические печи. Огнеупорные 

материалы для металлургических печей. Доменные печи. Кислородный конвертер. Дуговые сталеплавильные 

печи (ДСП). Параметры и эксплуатационные показатели ДСП. Современная концепция развития дуговых 

сталеплавильных печей. Совершенствование конструкции дуговых сталеплавильных печей. Дуговые 

сталеплавильные печи постоянного тока. Индукционные печи. Ферросплавные электропечи. Типы 

ферросплавных печей. Ферросплавные рафинировочные, рудоплавильные печи и горны металлотермии. 

Геометрические и электрические параметры ферросплавных электропечей. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Основы металлургического производства, Технология металлургического 

производства. 
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Постреквизиты: Автоматизация металлургического производства 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание современных принципов и представлений 

организации технологического проектирования и создания металлургических объектов (печей, установок 

оборудование) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций. B. 

Использование на практике знания при выборе оптимальных параметров работы оборудования, при выборе 

основного и вспомогательного оборудования.  C. Способность обоснованно выбирать типоразмер и конструкций 

агрегатов для выплавки различного металла и сплавов; владеть общими вопросами проектирования 

металлургических печей. D. Умение находить общий язык и взаимопонимания между членами бригады, смены 

и цеха в целом. E. Умение выбирать того или иного агрегата для его эффективной работы; проводить расчеты по 

выбору необходимых параметров для эффективной работы того или иного металлургического агрегата. 

 

7.2 Модуль – Технология производства и обработки металлов и сплавов (металлургия стали и его 

обработка) 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология внепечной обработки стали 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Дисциплина «Технология металлургического производства» является одной из основных 
дисциплин. Целью дисциплины является подготовка современного специалиста в области металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина дает студентам глубокие знания об основных 

технологических процессах внепечной обработки стали, переплавных процессах, подготовки сырья. Студенты 

учатся решать сложные технологические задачи по переработке полиметаллического и комплексного сырья, 

приобретают навыки самостоятельной работе по организации, управлению экспериментальных исследований, 

технологических процессов на действующих металлургических агрегатах. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства 

Постреквизиты: Экономика и управление производством 

Ожидаемые результаты обучения: A. знать теоретические основы металлургии; предмет, задачи и методы 

проведения металлургического производства;  сущность и особенности пирометаллургии, гидрометаллургии, 

порошковой металлургии, металлотермии. B. владеть способностью нахождения оптимальных путей получения 

металлов и других продуктов. C. усвоить вопросы использования и проведения методов металлургии. Д. уметь 

использовать методы металлургии для производства отдельного изделия с комплексом достоинств и широким 

спектром пользования. Е. понимать сущность проводимых методов извлечения металлов и их применения в 

качестве основного продукта для изготовления изделия. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование прокатных оборудований 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины «Оборудование трубных цехов» является подготовка 

студентов для производственной и исследовательской деятельности в области эксплуатации и 

совершенствования оборудования трубопрокатного производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина содержит современные принципы и представления 

организации технологического проектирования и создания металлургических объектов (печей, установок 

оборудования) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, 

регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и новых проектных 

решений, печных агрегатов, отдельных узлов и машин. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства 

Постреквизиты: Экономика и управление производством 

Ожидаемые результаты обучения: A. получение знаний по устройству и назначению прошивных и раскатных 

станов, а также другого оборудования трубопрокатных цехов, умение определять рациональное сочетание 

основных технико-экономических показателей оборудования, привитие студентам практических навыков, 

необходимых при расчете и эксплуатации оборудования металлургического производства. 

B.выбиратьматериалыиспособыиххимико-термической обработки взависимости от эксплуатационного 
назначения деталей. C.определения напряженно-деформированного состояния элементов конструкций и деталей 

машин приразличных воздействиях с помощью теоретических методов с использованием современной 

вычислительной техники и готовых программ. Д. Расчета динамических нагрузок в приводах машин при 

проектировании и анализ нагруженности в процессе эксплуатации. Е. Знать типовых проектов и новых 

проектных решений, печных агрегатов, отдельных узлов и машин. 

 

8.1 Модуль – Структура металлов и способы их защиты (металлургия ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Металлография, металловедение и кристаллография 

Автор программы: Сариев О.Р. 

Цель изучения курса: Изучение студентами природу и свойства горных пород, минералов для эффективного 
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использования в металлургической промышленности; изучение диаграммы железо-углерод. 

Краткое содержание дисциплины: Общая характеристика металлургических дисциплин. Основы 

геометрической кристаллографии. Типы решеток Бравэ. Элементы кристаллохимии. Точечные дефекты. 

Линейные дефекты. Поверхностные дефекты. Атомно-кристаллическое строение. Кристаллизация металлов. 

Механизм образования зародышей твердой фазы. Деформация металлов. Строение твердых фаз. 

Двухкомпонентные системы. Трехкомпонентные системы. Диаграмма состояния железо-углерод.  

Пререквизиты: Основы металлургического производства 

Постреквизиты: Автоматизация металлургического производства, Основы проектирования и проектирование 

металлургических объектов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать строение металлов и сплавов. В. На практике 

анализировать кристаллические решетки металлов и их особенности. С. Способность к вынесению суждений. D. 

Оценить идей и формулированию выводов об особенностях диаграмм состояния двух и трех компонентных 

систем. Е. Знания в области данной дисциплины выявляют у студентов умения в области общения, благодаря 

владению ими комплексом вопросов касающихся строению металлов и сплавов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Коррозия и защита металлов 
Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами общих понятий о металлургии, включающие классификацию 

металлов и сплавов и их примения в технике, состояние черных и цветных металлов в Казахстане, подготовка 

руд и концентратов к металлургической плавке, доменное производство, производство стали в различных 

агрегатах, производство цветных металлов, разливка металлов и сплавов, прокатное производство. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение закономерностей процессов 

кристаллизации и фазовых превращений в твердом состоянии металлов и сплавов, равновесные и неравновесные 

фазовые диаграммы состояния двойных и тройных систем, металлические и неметаллические материалы, 

применяемые в технике, зависимость свойств материалов от химического состава, структуры, способов 

обработки и условий эксплуатации. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства. 

Постреквизиты: Теория и технология производства ферросплавов, Технология холодной прокатки стали. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории коррозионных процессов в газовых и жидких 

электропроводящих средах, общие сведение о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под 

влиянием техногенных и антропогенных факторов. В. На практике оценить характер влияния окружающей или 

производственной среды на закономерности течения коррозионных процессов. С. Владеть методами оценки 

коррозионной стойкости металлических материалов. D. Уметь объяснять сущность реальных металлургических 
процессов с помощью физико-химических закономерностей; правильно излагать свои мысли при написаниях 

статей, при дискуссиях в научных конференциях по металлургическому направлению. Е. Знать зависимость 

свойств материалов от химического состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации. 

 

8.2 Модуль – Свойства металлов и способы их защиты (металлургия стали и его обработка) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технологические свойства материалов 

Автор программы: Абилберикова А.А. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов комплекса знаний по технологическим свойствам материалов, 

являющихся их эксплуатационными свойствами, а также по установкам, приборам и методикам определения 

этих свойств. 

Краткое содержание дисциплины: Технологические свойства металлов. Технологические свойства сталей. 

Технологические свойства сплавов. Прочность. Твердость. Вязкость.  Упругость. Предел пропорциональности. 

Предел текучести. Предел прочности. Пластичность. Усталостная прочность. Предел выносливости. Ковкость 

металлов. Влияние температуры на свойство. Технологические свойства металлов.   

Пререквизиты: Химия, Основы металлургического производства 
Постреквизиты: Теория и технология производства ферросплавов, Технология холодной прокатки стали. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологические  свойства материалов. Знать 

установки, приборы и методики определения наиболее часто требуемых технологических свойств материалов. 

В. На практике уметь определять основные технологичексие свойства материалов: упругие свойства, неполную 

упругость, механизмы пластической деформации, деформационное упрочнение, ползучесть, сверхпластичность, 

пластическую деформацию неметаллических материалов, хладноломкость, замедленное разрушение, 

усталостное разрушение, изнашивание и износостойкость материалов. С. Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов о механических свойствах металлов. D. Знания в области физических 

свойств и характеристик металлов выявляют у студентов умения в области общения, благодаря владению ими 

комплексом вопросов механических свойств металлов. E. Уметь ссопоставлять различные материалы по 

технологическим свойствам.  Выполнять исследования технологических свойств материалов по разработанным 

методам в виде ГОСТов, отраслевых стандартов, методик предприятий, отыскивать пути требуемого изменения 
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технологических свойств материалов 

 

5В070900 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

3 курс 

 

Компонент  
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9.1 Модуль – Структура металлов, способы их получения, исследования и защиты (металлургия 

ферросплавов), 25 кредитов 

БД ВК KZM 3216 Коррозия и защита металлов 5 5 

БД КВ MМК 3217 Металлография, металловедение и кристаллография 5 5 

БД КВ EChMРТS 3218 Экстракция черных металлов из природного и 

техногенного сырья 
5 5 

БД КВ ONI 3219 Основы научных исследований 6 5 

БД ВК   Производственная практика 6 5 

9.2 Модуль – Свойства и дефекты металлов,  способы их защиты (металлургия стали и его обработка), 

25 кредитов 

БД ВК KZM 3216 Коррозия и защита металлов 5 5 

БД КВ TSM 3217 Технологические свойства металлов 5 5 

БД КВ DMKKI 3218 Дефекты металлов и контроль качества изделий  5 5 

БД КВ OPOE 3219 Основы планирование и организации эксперимента 5 5 

БД   Производственная практика 6 5 

10.1 Модуль – Агрегаты, теплотехника и основы стандартизации металлургического производства 

(металлургия ферросплавов) 15 кредитов 

ПД ВК TTMP 3301 
Теплотехника и теплоэнергетика металлургического 

производства 
5 5 

БД КВ SSTI 3220 Стандартизация, сертификация и технические измерения 6 5 

ПД КВ KPMA 3302 
Конструкция и проектирование металлургических 

агрегатов 
6 5 

10.2 Модуль – Оборудования, теплотехника и основы стандартизации прокатного производства 

(металлургия стали и его обработка) 15 кредитов 

ПД ВК TTMP 3301 
Теплотехника и теплоэнергетика металлургического 

производства 
5 5 

БД КВ SSМ 3220 Стандартизация, сертификация и метрология 6 5 

ПД КВ KPPO 3302 Конструкция и проектирование прокатных оборудований 6 5 

11Модуль – Металлургическое производство  и его высокие технологии, 20 кредитов 

ПД ВК TTPS 3303 Теория и технология производства стали 5 5 

ПД ОК TehMP 3304 Технология металлургического производства 5 5 

ПД ВК SS 3305 Спецэлектрометаллургия стали 6 5 

ПД ВК NM 3306 Нанотехнологии в металлургии 6 5 

 

9.1 Модуль – Структура металлов, способы их получения, исследования и защиты (металлургия 

ферросплавов) 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Коррозия и защита металлов 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Изучение студентами общих понятий о металлургии, включающие классификацию 

металлов и сплавов и их примения в технике, состояние черных и цветных металлов в Казахстане, подготовка 

руд и концентратов к металлургической плавке, доменное производство, производство стали в различных 

агрегатах, производство цветных металлов, разливка металлов и сплавов, прокатное производство. 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение закономерностей процессов 

кристаллизации и фазовых превращений в твердом состоянии металлов и сплавов, равновесные и неравновесные 

фазовые диаграммы состояния двойных и тройных систем, металлические и неметаллические материалы, 

применяемые в технике, зависимость свойств материалов от химического состава, структуры, способов 

обработки и условий эксплуатации. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства. Подготовка сырья  металлургическому производству.  
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Постреквизиты: Теория и технология производства ферросплавов, Технология холодной прокатки стали. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории коррозионных процессов в газовых и жидких 

электропроводящих средах, общие сведение о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под 

влиянием техногенных и антропогенных факторов. В. На практике оценить характер влияния окружающей или 

производственной среды на закономерности течения коррозионных процессов. С. Владеть методами оценки 

коррозионной стойкости металлических материалов. D. Уметь объяснять сущность реальных металлургических 

процессов с помощью физико-химических закономерностей; правильно излагать свои мысли при написаниях 

статей, при дискуссиях в научных конференциях по металлургическому направлению. Е. Знать зависимость 

свойств материалов от химического состава, структуры, способов обработки и условий эксплуатации. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Металлография, металловедение и кристаллография 

Автор программы: Сариев О.Р. 

Цель изучения курса: Сформировать у студентов представление об основных явлениях, понятиях, законах и 

методах молекулярной теории газов и термодинамики, дать навыки простейших практических расчетов, а также 

экспериментальной работы в лаборатории. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы и прикладные аспекты 
кристаллографии и металлографии, как научные основы решения металлургических  и металловедческих задач 

различного характера. Рассмотрены основные понятия, законы и методы кристаллографии и металлографии для 

дальнейшего применения их при анализе строения, свойств металлов и сплавов, разработки и совершенствования 

технологий производства и обработки сплавов. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургического производства. 

Постреквизиты: Автоматизация металлургического производства, Проектирование металлургических 

объектов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать строение металлов и сплавов. В. На практике 

анализировать кристаллические решетки металлов и их особенности. С. Способность к вынесению суждений. D. 

Оценить идей и формулированию выводов об особенностях диаграмм состояния двух и трех компонентных 

систем. Е. Знания в области данной дисциплины выявляют у студентов умения в области общения, благодаря 

владению ими комплексом вопросов касающихся строению металлов и сплавов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экстракция черных металлов из природного и техногенного сырья 

Автор программы: Сариев О.Р. 

Цель изучения курса: Изучение студентами природу, минералов для эффективного использования в 
металлургической промышленности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина содержит материал о составе, физико-химических свойствах, 

токсикологии, а также способах экстракции железа и некоторых легирующих элементов из техногенного сырья. 

Рассмотрен комплекс физических и химических приемов снижения технологических потерь при производстве 

ферросплавов, приемов извлечения ведущих элементов из шлаков, пылей других отходов с целью получения  

продуктов, пригодных к использованию в металлургии. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургического производства. 

Постреквизиты: Автоматизация металлургического производства, Проектирование металлургических 

объектов. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать свойства жидкостей газов. В. Описывать свойства 

металлургических расплавов. С. Способность к вынесению суждений. D. Термические спсособы подготовки 

сырья, теоритические основы произовдства готовой продукции, их особенности. Е. Знания в области данной 

дисциплины выявляют у студентов умения в области общения, благодаря владению ими комплексом вопросов 

касающихся черных металлов из природного и техногенного сырья. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы научных исследований 
Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Изучить основные сведения об организации научно-исследовательской работы в РК, ее 

этапах, о методологии научных исследований в области металлургии, а также рекомендации по подготовке и 

написанию научных докладов, курсовых и дипломных работ. 

Краткое содержание дисциплины: Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе. Понятие 

научного знания. Выбор направления научного  исследования и этапы научно-исследовательской работы. Поиск 

накопления и обработка научной информации. Научные документы и издания. Методы литературного поиска. 

Теоретические исследования. Планирование экспериментов. Экспериментальные исследования. Подготовка 

технологической пробы к исследованию. Обработка результатов экспериментов  исследований. Оформление 

результатов научной работы. Передача информации. Внедрение и эффективность научных исследований. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Экономика организация и управление ферросплавным производством 
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Ожидаемые результаты обучения: A. Знать и понимать методологии научных исследований в области 

металлургии. B. На практике писать научные доклады, курсовые и дипломные работы. C. Способность 

рассуждать связь металлургической науки с другими точными науками как физика, химия и т.д. Е. Уметь 

организовывать научно-исследовательские работы, составлять планы и структуры научно-исследовательской 

работы. 

 

9.2 Модуль – Свойства и дефекты металлов,  способы их защиты (металлургия стали и его обработка)  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технологические свойства материалов 

Автор программы: Тайжигитова М.М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов комплекса знаний по технологическим свойствам материалов, 

являющихся их эксплуатационными свойствами, а также по установкам, приборам и методикам определения 

этих свойств. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины направлен на формирование профессиональных 

навыков и методов выполнения опытных исследований технологических процессов и металлургических 

агрегатов на основе использования методов математического планирования экспериментов и статистической 
обработки их результатов, в т.ч. изучения явлений тепло- и массообмена в гетерогенных и гомогенных средах, 

аэрогидродинамики и физико-химических закономерностей протекания гидро- и пирометаллургических 

процессов. 

Пререквизиты: Физика, Химия, Термодинамика металлических и неметаллических систем. 

Постреквизиты: Теория и технология производства  комплексных сплавов, Технология горячей прокатки стали. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологические  свойства материалов. Знать 

установки, приборы и методики определения наиболее часто требуемых технологических свойств материалов. 

В. На практике уметь определять основные технологичексие свойства материалов: упругие свойства, неполную 

упругость, механизмы пластической деформации, деформационное упрочнение, ползучесть, сверхпластичность, 

пластическую деформацию неметаллических материалов, хладноломкость, замедленное разрушение, 

усталостное разрушение, изнашивание и износостойкость материалов. С. Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов о механических свойствах металлов. D. Знания в области физических 

свойств и характеристик металлов выявляют у студентов умения в области общения, благодаря владению ими 

комплексом вопросов механических свойств металлов. E. Уметь ссопоставлять различные материалы по 

технологическим свойствам.  Выполнять исследования технологических свойств материалов по разработанным 

методам в виде ГОСТов, отраслевых стандартов, методик предприятий, отыскивать пути требуемого изменения 

технологических свойств материалов.  
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Дефекты металлов и контроль качества изделий 

Автор программы: Есенгалиев Д.А. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов комплекса знаний по механическим свойствам материалов, 

являющихся их эксплуатационными свойствами, а также по установкам, приборам и методикам определения 

этих свойств. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает формы разрушения металлов и причин возникновения 

дефектов, общие положения защиты металлов и выбор способа защиты металла от дефектов, пути повышения 

физико-химических, механических свойств металлов. Расматривает вопросы правильного выбора и организации 

современных способов защиты металлов от дефекта и контроль качества изделий. 

Пререквизиты: Химия, Физика, Термодинамика металлических и неметаллических систем. 

Постреквизиты: Автоматизация прокатного производства, Проектирование прокатных цехов.  

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать механические свойства материалов. Знать установки, 

приборы и методики определения наиболее часто требуемых механических свойств материалов. В. На практике 

уметь определять основные механические свойства материалов: упругие свойства, неполную упругость, 

механизмы пластической деформации, деформационное упрочнение, ползучесть, сверхпластичность, 
пластическую деформацию неметаллических материалов, хладноломкость, замедленное разрушение, 

усталостное разрушение, изнашивание и износостойкость материалов. С. Способность к вынесению суждений, 

оценке идей и формулированию выводов о механических свойствах металлов. D. Знания в области физических 

свойств и характеристик металлов выявляют у студентов умения в области общения, благодаря владению ими 

комплексом вопросов механических свойств металлов. E. Уметь ссопоставлять различные материалы по 

механическим свойствам.  Выполнять исследования механических свойств материалов по разработанным 

методам в виде ГОСТов, отраслевых стандартов, методик предприятий, отыскивать пути требуемого изменения 

механических свойств материалов.  

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы планирование и организации эксперимента 

Автор программы: Абілберикова А.А. 
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Цель изучения курса: Планирование и организация эксперимента имеет большое научное и практическое 

знание, позволяя оптимизировать любой эксперимент с наименьшими затратами, что очень важно в организации 

как научного, так и практического эксперимента. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины направлен на формирование профессиональных 

навыков и методов выполнения опытных исследований технологических процессов и металлургических 

агрегатов на основе использования методов математического планирования экспериментов и статистической 

обработки их результатов, в т.ч. изучения явлений тепло- и массообмена в гетерогенных и гомогенных средах, 

аэрогидродинамики и физико-химических закономерностей протекания гидро- и пирометаллургических 

процессов. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Экономика, организация и управление прокатным производством 

Ожидаемые результаты обучения: A.  Основные понятия и терминологию планирования и организации 

эксперимента. B.  Математический аппарат планирования и организации эксперимента. C.  Планирования 

эксперимента по поверке гипотез аналитического контроля. Д.  Планирования и организации эксперимента при 

разработке и использованию методик аналитического контроля. Е.  Разработка содержания разделов 

дисциплины, позволяющих реализовать поставленные цели. 

 
 

 

10.1 Модуль – Агрегаты, теплотехника и основы стандартизации металлургического производства 

(металлургия ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Теоретически и практически подготовить студентов методам получения, преобразования, 

передачи и использования теплоты в такой степени, чтобы они могли выбирать и при необходимости 

эксплуатировать энерготехнологические агрегаты (печи) в целях максимальной экономии тепловых 

энергетических ресурсов и материалов, интенсификации и оптимизации технологических процессов. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение данной дисциплины позволит приобрести теоретические и 

практические знания в области теплотехники и теплоэнергетики металлургического производства, в т.ч. в 

области тепловых процессов при производстве и обработке металлов, представленных комплексом 

энергетических и конструктивных характеристик, практических навыков выполнения теплотехнических 

измерений и расчетов. 
Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Экономика, организация и управление прокатным производством 

Ожидаемые результаты обучения: A. Основные положения о топливе и расчете его горения, механике 

движения газов в печи, основных закономерностей распространения тепла в сплошных средах, свойствах 

огнеупорных материалов, работе и конструкциях металлургических печей. B. рассчитывать основные параметры 

горения топлива, потери напора при движении газов в газоходной системе, подбирать по справочной литературе 

вентиляторы и дымососы, процессы теплопотребления и тепловые потери в печи с составлением теплового 

баланса, подбирать огнеупорные материалы для футеровки конкретной технологической печи. C. в результате 

изучения дисциплины применять полученные теоретические знания к производственно-технологической, 

конструкторской и исследовательской деятельности в области теплоэнергетического производства. Д. в выборе 

технологических, конструктивных, расчетных решениях теплоэнергетического производства. Е. Знать 

энергетических и конструктивных характеристик, практических навыков выполнения теплотехнических 

измерений и расчетов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Стандартизация, сертификация и технические измерения 

Автор программы: Абілберикова А.А. 
Цель изучения курса: Цель и задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами основных научно-

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и нормативному 

обеспечению производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; планирования и выполнения 

работ по стандартизации и сертификации продукции; метрологической и нормативной экспертизе 

производственной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных навыков использования стандартов разного уровня, решения вопросов метрологического 

обеспечения проводимых работ и использования системы сертификации в работе по управлению (менеджменту) 

качеством всех видов производственной деятельности в области металлургии и смежных отраслях. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Проектирование металлургических объектов 
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Ожидаемые результаты обучения: A. законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандартизации и сертификации.  B. применять методы контроля качества продукции 

и процессов при выполнении работ по сертификации продукции. C. методами контроля качества продукции, 

организации и технологии стандартизации и сертификации продукции, правилами проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции. Д. способами анализа качества продукции и организации контроля качества. 

Е.  Знать все виды производственной деятельности в области металлургии и смежных отраслях. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование прокатных агрегатов 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и создания металлургических объектов (печей, 

установок оборудование) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и 

инструкций, регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и 

новых проектных решений, печных агрегатов, отдельных узлов и машин. 

Краткое содержание дисциплины: Металлургические печи (агрегаты). Электрические печи. Огнеупорные 

материалы для металлургических печей. Доменные печи. Кислородный конвертер. Дуговые сталеплавильные 
печи (ДСП). Параметры и эксплуатационные показатели ДСП. Современная концепция развития дуговых 

сталеплавильных печей. Совершенствование конструкции дуговых сталеплавильных печей. Дуговые 

сталеплавильные печи постоянного тока. Индукционные печи. Ферросплавные электропечи. Типы 

ферросплавных печей. Ферросплавные рафинировочные, рудоплавильные печи и горны металлотермии. 

Геометрические и электрические параметры ферросплавных электропечей. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Основы металлургического производства, Технология металлургического 

производства. 

Постреквизиты: Автоматизация металлургического производства, Проектирование прокатных цехов 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знание и понимание современных принципов и представлений 

организации технологического проектирования и создания металлургических объектов (печей, установок 

оборудование) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций. B. 

Использование на практике знания при выборе оптимальных параметров работы оборудования, при выборе 

основного и вспомогательного оборудования.  C. Способность обоснованно выбирать типоразмер и конструкций 

агрегатов для выплавки различного металла и сплавов; владеть общими вопросами проектирования 

металлургических печей. D. Умение находить общий язык и взаимопонимания между членами бригады, смены 

и цеха в целом. E. Умение выбирать того или иного агрегата для его эффективной работы; проводить расчеты по 

выбору необходимых параметров для эффективной работы того или иного металлургического агрегата. 
 

10.2 Модуль – Оборудования, теплотехника и основы стандартизации прокатного производства 

(металлургия стали и его обработка)  
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Стандартизация, сертификация и метрология 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Цель и задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами основных научно-

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и нормативному 

обеспечению производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; планирования и выполнения 

работ по стандартизации и сертификации продукции; метрологической и нормативной экспертизе 

производственной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

профессиональных навыков использования стандартов разного уровня, решения вопросов метрологического 

обеспечения проводимых работ и использования системы сертификации в работе по управлению (менеджменту) 

качеством всех видов производственной деятельности в области металлургии и смежных отраслях. 
Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Экономика, организация и управление прокатным производством 

Ожидаемые результаты обучения: A. законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандартизации и сертификации.  B. применять методы контроля качества продукции 

и процессов при выполнении работ по сертификации продукции. C. методами контроля качества продукции, 

организации и технологии стандартизации и сертификации продукции, правилами проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции. Д. способами анализа качества продукции и организации контроля качества. 

Е.  Знать все виды производственной деятельности в области металлургии и смежных отраслях. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование прокатных оборудований 

Автор программы: Абілберикова А.А. 
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Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины «Оборудование трубных цехов» является подготовка 

студентов для производственной и исследовательской деятельности в области эксплуатации и 

совершенствования оборудования трубопрокатного производства. 

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина описывает состав оборудования прокатных цехов, 

сортамент продукции и технологический процесс прокатки на прокатных станах. Рассматриваются конструкции 

машин и методика анализа, которые иллюстрированы многочисленными примерами кинематических и 

энергосиловых расчетов с использованием научных, экспериментальных и производственных данных. Дан 

анализ конструкций новых прокатных станов, а также новых машин и механизмов. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Автоматизация металлургического производства, Проектирование прокатных цехов 

Ожидаемые результаты обучения: A. получение знаний по устройству и назначению прошивных и раскатных 

станов, а также другого оборудования трубопрокатных цехов, умение определять рациональное сочетание 

основных технико-экономических показателей оборудования, привитие студентам практических навыков, 

необходимых при расчете и эксплуатации оборудования металлургического производства. B. Выбирать 

материалы испособыих химико-термической обработки взависимости от эксплуатационного назначения деталей. 

C.определения напряженно-деформированного состояния элементов конструкций и деталей машин 

приразличных воздействиях с помощью теоретических методов с использованием современной вычислительной 
техники и готовых программ. Д. Расчета динамических нагрузок в приводах машин при проектировании и анализ 

нагруженности в процессе эксплуатации. Е. Знать конструкции машин и методика анализа, которые 

иллюстрированы многочисленными примерами кинематических и энергосиловых расчетов с использованием 

научных, экспериментальных и производственных данных. 

 

11 Модуль – Металлургическое производство и его высокие технологии 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства стали 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретаетзнания, уменияинавыки, 

обеспечивающие достижение целейосновнойобразо-вательнойпрограммы «Металлургия».  

Краткое содержание дисциплины: Дано систематическое описание теоретических основ традиционных и 

новых сталеплавильных технологий получения стали и принципиальных конструкционных различий 

сталеплавильных агрегатов. Рассмотрены термодинамические особенности основных реакций, протекающих в 

сталеплавильных агрегатах. Изложены основы технологии выплавки стали в конвертерах, мартеновских и 

двухванных печах, в электропечах и агрегатах непрерывного действия. 
Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Проектирование металлургических обьектов, Теория и технология производства 

ферросплавов. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Должен знать основные закономерности химических и 

физикохимических процессов, процессов массопереноса применительно к технологическим процессам, 

агрегатам и оборудованию для производства черных металлов, теоретические основы производства стали, 

технологии выплавки стали в конверторах и мартеновских печах.B. Должен уметь рассчитывать и анализировать 

химические и физико-химические процессы, процессы массопереноса, происходящие в технологических 

процессах производства черных металлов. C. Должен уметь выбирать рациональные способы производства 

черных металлов, рассчитывать материальные балансы технологических процессов их производства. Д. 

Добиться   усвоения   студентами   методики   термодинамическогоанализа  шлаковых  систем  с  применением 

современного  математическогоаппарата и средств вычислительной техники. Е. Знать основы технологии 

выплавки стали в конвертерах, мартеновских и двухванных печах, в электропечах и агрегатах непрерывного 

действия. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Спецэлектрометаллургия стали 
Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Целью изучения является ознакомление с закономерностями процессов рафинирования 

стали и освоение основных методов повышения качества стального слитка.  

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены теоретические и технологические основы 

специальных процессов электроплавки металлов и сплавов в вакуумно-дуговых, электрошлаковых, электронно-

лучевых, плазменно-дуговых, гарнисажных и индукционных печах. Дисциплина содержит основные сведения о 

конструкциях оборудовании электропечей для производства и рафинирования стали. Приведена современная 

классификация агрегатов электрометаллургии стали и специальной электрометаллургии. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Проектирование металлургических обьектов, Теория и технология производства ферросплавов  

Ожидаемые результаты обучения: A. особенности влияния вредных примесей, неметаллических включений, 

примесей цветных металлов на свойства сплавов, способы снижения их концентрации и рафинирования металлов 
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и сплавов, основы процессов синтеза сверхчистых металлов путем их глубокой очистки. B. На основе 

полученных знаний выбирать те или иные методы рафинирования и глубокой очистки металлов и сплавов и 

применять их на практике с учетом их назначения, достоинств, недостатков и отличительных особенностей в 

каждом конкретном случаи синтеза новейших металлов и сплавов. C. методами повышения качества стального 

слитка, рафинирования и глубокой очистки металлов и сплавов. D. способами анализа качества продукции и 

организации контроля качества. Е. Знать основные сведения о конструкциях оборудовании электропечей для 

производства и рафинирования стали. Приведена современная классификация агрегатов электрометаллургии 

стали и специальной электрометаллургии. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Нанотехнологии в металлургии 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является подготовка магистранта для научно-

исследовательской, производственно-технологической, проектно-конструкторской и педагогической 

деятельности в области синтеза наноматериалов. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает основные понятия, присущие нанотехнологии, 

историю развития представлений о наноматериалах и нанотехнологиях, современное состояние и перспективы 
развития нанотехнологии. Рассматривает различные виды наноструктурных материалов, их свойства, приборы 

контроля и методы их идентификации. Изложены основные технологии их получения и области применения, в 

том числе с точки зрения металлургии. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Проектирование металлургических обьектов, Теория и технология производства ферросплавов  

Ожидаемые результаты обучения: A. способы получения наноразмерных материалов, механизмы 

формирования наноразмерных материалов, особенности свойств наноразмерных материалов. B.  выбирать метод 

синтеза наноматериалов, исследовать размерные характеристики наноматериалов, выбирать оборудование для 

осуществления синтеза наноматериала. C.определения напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкций и деталей машин приразличных воздействиях с помощью теоретических методов с использованием 

современной вычислительной техники и готовых программ. Д.расчета динамических нагрузок в приводах машин 

при проектировании и анализ нагруженности в процессе эксплуатации. Е. Знать основные технологии их 

получения и области применения, в том числе с точки зрения металлургии. 

 

5В070900 – МЕТАЛЛУРГИЯ 

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

 

Компонент  Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 
С

ем
ес
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8.1 Модуль – Теория и технология производства сплавов (металлургия ферросплавов), 13 кредитов 

ПД КВ TTPF 3304 Теория и технология производства ферросплавов 5 4 

ПД КВ ТТPKS 3305 Теория и технология производства комплексных сплавов 5 3 

ПД КВ ТТРНS 3306 Теория и технология производства хромистых сплавов 5 3 

ПД ВК NM 3307 Нанотехнологии в металлургии 3 3 

8.2 Модуль – Технология прокатного производства (металлургия стали и его обработка), 13 кредитов 

ПД КВ ТPRB 3304 Технология производства рельсов и балок 5 4 

ПД КВ THPS 3305 Технология холодной прокатки стали 5 3 

ПД КВ TGPS 3306 Технология горячей прокатки стали 5 3 

ПД ВК NM 3307 Нанотехнологии в металлургии 5 3 

9.1 Модуль – Автоматизация, проектирование металлургического производства (металлургия 

ферросплавов), 15 кредитов 

ПД КВ PMО 3308 Проектирование металлургических объектов 5 4 

БД КВ AMP 3214 Автоматизация металлургического производства 5 3 

ПД ВК ОТМР 3309 Охрана труда в металлургическом производстве 5 3 

БД  Производственная практика 6 5 

9.2 Модуль – Автоматизация, проектированиеи охрана труда прокатного производства (металлургия 
стали и его обработка), 15 кредитов 

ПД КВ PРС 3308 Проектирование прокатных цехов 5 4 

БД КВ AРР 3214 Автоматизация прокатного производства 5 3 



409 

 

ПД ВК ОТМР 3309 Охрана труда в металлургическом производстве 5 3 

БД  Производственная практика 6 5 

Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 

 

8.1 Модуль – Теория и технология производства сплавов (металлургия ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства ферросплавов 

Автор программы: Сариев О.Р. 

Цель изучения курса: Формирование глубоких знаний в области производства ферросплавов, произведение 

расчетов шихты и теплового баланса заданного состава сплавов и сравнение параметров с действующими 

технологиями. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы и технологические процессы 

получение ферросплавов электротермическими процессами. Рассмотрены свойства элементов и их соединений, 

диаграммы состояния металлических и оксидных систем. Приведена классификация современных 

ферросплавных процессов и принципы стандартизаций ферросплавов. Представлены технологические 

параметры и электрические режимы выплавки ферросплавов, особенности их выпуска и разливки. 

Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические основы и технологические процессы 

выплавки кремнистых сплавов, физико-химические свойства шихтовых материалов, диаграмму состояния 

металлических и оксидных систем. В. На практике анализировать производственные и экспериментальные 

данные. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска ферросплавов и их разливки по анализу 

технологических параметров и электрического режима выплавки ферросплавов. Д. Владеть основными 

методиками расчета шихты, составлением материальных и тепловых балансов процесса производства 

ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы сплавов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства комплексных сплавов 

Автор программы: Акуов А.А. 

Цель изучения курса: Формирования глубоких теоретических знаний специальной подготовки, методами 

исследования технологических процессов, умением выбора рациональной схемы производства заданного сплава 

и технологических параметров выбранного метода производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы и технологические процессы 

получения комплексных сплавов. Описаны физико-химические основы процессов при производстве ФХМнС, 

физико-химические основы процессов производства АМС. Изложена технология плавки ФХМнС, технология 
получения сплава АМС, технология выплавки ферросиликоалюминия, технология выплавки ФСА из отвальных 

шлаков и технология выплавки феросиликобария. 

Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологию выплавки комплексных сплавов. В. На 

практике выбирать рациональную схему производства заданного сплава и технологических параметров 

выбранного метода производства. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска комплексных 

ферросплавов и их разливки по анализу технологических параметров и электрического режима выплавки 

комплексных ферросплавов. Д. Владеть основными методиками расчета шихты, составлением материальных и 

тепловых балансов процесса производства комплексных ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы 

сплавов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства хромистых сплавов 

Автор программы: Самуратов Е.К. 

Цель изучения курса: Формирования глубоких теоретических знаний специальной подготовки, методами 

исследования технологических процессов, умением выбора рациональной схемы производства заданного сплава 
и технологических параметров выбранного метода производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает особенности строения и свойства исходных 

веществ, анализ термодинамики механизма и кинетики процессов. Изучает основы выбора исходных материалов 

для технологии получения хромистых сплавов, т.е. совокупности операций, обеспечивающих протекание 

требуемых процессов в плавильном агрегате и получение качественных сплавов с заданными свойствами. 

Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
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Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологию выплавки хромистых сплавов. В. На 

практике выбирать рациональную схему производства заданного сплава и технологических параметров 

выбранного метода производства. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска хромистых 

сплавов и их разливки по анализу технологических параметров и электрического режима выплавки хромистых 

сплавов. Д. Владеть основными методиками расчета шихты, составлением материальных и тепловых балансов 

процесса производства хромистых ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы сплавов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Нанотехнологии в металлургии 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является подготовка магистранта для научно-

исследовательской, производственно-технологической, проектно-конструкторской и педагогической 

деятельности в области синтеза наноматериалов. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает основные понятия, присущие нанотехнологии, 

историю развития представлений о наноматериалах и нанотехнологиях, современное состояние и перспективы 

развития нанотехнологии. Рассматривает различные виды наноструктурных материалов, их свойства, приборы 

контроля и методы их идентификации. Изложены основные технологии их получения и области применения, в 
том числе с точки зрения металлургии. 

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Теория металлургических процессов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. способы получения наноразмерных материалов, механизмы 

формирования наноразмерных материалов, особенности свойств наноразмерных материалов. B.  выбирать метод 

синтеза наноматериалов, исследовать размерные характеристики наноматериалов, выбирать оборудование для 

осуществления синтеза наноматериала. C.определения напряженно-деформированного состояния элементов 

конструкций и деталей машин приразличных воздействиях с помощью теоретических методов с использованием 

современной вычислительной техники и готовых программ. Д.расчета динамических нагрузок в приводах машин 

при проектировании и анализ нагруженности в процессе эксплуатации. Е. Знать основные технологии их 

получения и области применения, в том числе с точки зрения металлургии. 

 

8.2 Модуль – Технология прокатного производства (металлургия стали и его обработка) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология производства рельсов и балок  

Автор программы: Самуратов Е.К. 
Цель изучения курса: Обучение студентов теоретическим основам производства рельсовой стали, дать знания, 

умения и навыки по технологии выплавки рельсовой стали в дуговых электропечах. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине кратко представлена характеристика производства рельсов и 

балок, сортамент выпускаемой продукции и технологические процессы ее получения. Значительная часть 

дисциплины уделена описанию технологических процессов прокатки рельсов и балок, а также примеры 

выполнения расчетов калибровки прокатных валков, массы заготовки и параметрам процесса прокатки.  

Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические основы производства рельсовой стали. 

В. На практике использовать знания по производству блюмов по линейной схеме. С. Способность к вынесению 

суждению о заготовке по анализу протекающего процесса в обжимной клети. Д. Быть компетентными в 

использовании полученных теоретических знаний в своей деятельности для совершенствования 

технологических процессов производства рельсов и балок.Е. Изучение технологической схемы производства 

рельсов и балок. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология холодной прокатки стали 
Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: формирование у студента знаний о технологии нагрева, прокатки металла на станах 

различных типов и умения применить эти навыки в своей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основные сведения по технологии холодной 

прокатки из различных марок стали. Рассмотрены основы теории прокатки, способы и технология холодной 

прокатки труб, листов, а также основные типы и конструкции станов холодной прокатки. Даны необходимые 

сведения по технологическому инструменту, подготовке к холодной прокатке, термической обработке. 

Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Сущность и теоретические основы процесса прокатки В. Технологии 

нагрева металла перед обработкой давлением, С. Технологии холодной прокатки листов, полос, сортовых 
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профилей;Д. Технологии производства бесшовных и сварных труб, проволоки Е. Технологии прокатки цветных 

металлов и сплавов, бесслитковой прокатки, калибрования. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология горячей прокатки стали 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Научить студентов разработке наиболее эффективных технологических процессов 

производства проката путем изучения основ технологии производства проката, принципа выбора схем прокатки, 

оборудования, режимов обработки и методов расчета параметров процесса, а также закономерностей 

формирования качества проката. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложена технология горячей прокатки стали, технология и 

практика процессов обработки металлов давлением и, в частности, технология производства горячекатаной 

листовой стали. Также описывается технология производства горячекатаной стали на толстолистовых станах, 

технология производства горячекатанной листовой стали на других станах, режимов обработки полосы в цехах 

горячей прокатки листовой стали. 

Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Сущность и теоретические основы процесса прокатки В. Технологии 

нагрева металла перед обработкой давлением, С. Технологии горячей прокатки листов, полос, сортовых 

профилей;Д. Технологии производства бесшовных и сварных труб, проволоки Е. Технологии прокатки цветных 

металлов и сплавов, бесслитковой прокатки, калибрования. 

9.1 Модуль – Автоматизация, проектирование металлургического производства (металлургия 

ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование металлургических объектов  

Автор программы: Кузбаков Ж.И. 

Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и строительства металлургических объектов 

(завод, цех, участок, отделение) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и 

инструкций, регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и 

новых проектных решений, строительных конструкций, зданий и отдельных узлов и машин. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основы проектирования, современные принципы 

и организация технологического проектирования и строительства металлургических объектов (завод, цех, 
участок, отделение) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, 

регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов, новых проектных 

решений, строительных конструкций, зданий, отдельных узлов и машин. 

Пререквизиты: Стандартизация, сертификация и технические измерения, Конструкция и проектирование 

металлургических агрегатов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные расчеты по выбору оборудования шихтового, 

печного, разливочного пролетов; расчет оборудования складов готовой продукции и ОНРС современные 

планировочные решения металлургических цехов (объектов); профессиональную терминологию.  

В. На практике обосновывать целесообразность строительства нового, реконструкцию и технологическое 

переоснащение производства, исходя из хозяйственной необходимости, технико-экономической 

целесообразности и социальной эффективности; анализировать объемно – планировочных решений отделений 

металлургических цехов; проведения расчетов по проектированию металлургических объектов (цехов). С. 

Способность к вынесению суждений по основным расчетам по выбору оборудования шихтового, печного, 

разливочного пролетов; расчет оборудования складов готовой продукции и ОНРС современные планировочные 

решения металлургических цехов (объектов). Д. Уметь выполнять технические и строительные – монтажные 

чертежи.Е. Составление технологической схемы металлургического оборудования. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Автоматизация металлургического производства 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических и практических знаний об автоматических процессах в 

металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает основные принципы построения и действия систем 

автоматизации производственных процессов в металлургии, принципа действия и конструкций серийно 

изготовляемых средств автоматизации, основных принципов организации и работы микропроцессоров и микро-

ЭВМ, их возможностей при автоматизации различных производственных процессов, основ автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУТП). 

http://pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora_i_proekti/
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Пререквизиты: Технология металлургических процессов, Конструкция и проектирование металлургических 

агрегатов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать и понимать принципы управления и экономику производства; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих экономическую 

деятельность предприятий; современные версии систем управления качеством на основе международных 

стандартов. В.  На практике оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности; проводить анализ 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений; проводить оценку инновационного 

потенциала проекта; оценивать инновационные риски коммерциализации проектов; использовать методы 

экономического анализа в практической деятельности; проводить технико-экономический и функционально-

стоимостной анализ эффективности проектных решений; оценивать инновационную политику предприятия; 

планировать работу персонала и фонды оплаты труда. С. Способность к вынесению суждений по анализу 

производственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятий. Д. Владеть навыками подготовить 

обоснования технического перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем 

энергоснабжения.Е. Составление технологической схемы объектов 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Охрана труда в металлургическом производстве 

Автор программы: Ерекеева Г.С. 

Цель изучения курса: Освоение теоретических, практических, методологических основ охраны труда рабочего 

на металлургических предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины: В курсе «Основы безопасности труда на предприятиях черной металлургии» 

непосредственно изучаются организационные меры и технические средства для создания безопасных условий 

труда, вопросы электро- и пожаро- взрывобезопасности, условия безопасной работы в газоопасных местах и при 

перемещении грузов кранами, излагаются требования безопасности в основных производствах ЧМ. Приводятся 

опасные и вредные факторы и меры защиты от их воздействия. 

Пререквизиты: Основы производства и обработки металлов, Основы стандартизации, метрологии, 

сертификации и менеджмента качества. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические, практические, методологические 

основы охраны труда рабочего на металлургических предприятиях. В. На практике соблюдать правила техники 

безопасности и мониторинг. С. Выявлять и предупреждать факторы, вызывающие травматизм на производстве. 

D. Быть способным практически применять теоретические знания в профессиональной деятельности, вести 

научные диспуты. Е. Уметь проводить расчеты по опасным и вредным производственным факторам, оказывать 
помощи при несчастных случаях, по эвакуации людей при аварии и др. 

 

9.2 Модуль – Автоматизация, проектированиеи охрана труда прокатного производства (металлургия 

стали и его обработка) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование прокатных цехов 

Автор программы: Кузбаков Ж.И. 

Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и строительства прокатных цехов  с учетом 

требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, регламентирующих 

установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и новых проектных решений, 

строительных конструкций, зданий и отдельных прокатных станов. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основы проектирования, состав и содержание 

проектной документации, исходные материалы и нормативы для составления проектов прокатных цехов, методы 

обоснования и анализа проектных решений. Значительное внимание уделено инженерной разработке и выбору 

оптимальных проектных решений. Рассмотрены структура и схемы прокатного производства сортовых 
заготовок, и классификация сортовых прокатных станов. 

Пререквизиты: Стандартизация, сертификация и технические измерения, Оборудование цехов по обработке 

металлов давлением . 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные расчеты по выбору оборудования прокатных 

станов; расчет оборудования прокатного производства и современные планировочные решения прокатных цехов 

(профессиональную терминологию). В. На практике обосновывать целесообразность строительства нового, 

реконструкцию и технологическое переоснащение производства, исходя из хозяйственной необходимости, 

технико-экономической целесообразности и социальной эффективности; анализировать объемно – 

планировочных решений отделений прокатных цехов; проведения расчетов по проектированию прокатных 

цехов. С. Способность к вынесению суждений по основным расчетам по выбору оборудования прокатного 

станов; расчет оборудования цехов готовой продукции и современные планировочные решения прокатных цехов 

http://pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
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(объектов). Д. Уметь выполнять технические и строительные – монтажные чертежи.Е. Разработка технологии 

прокатного оборудования. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Автоматизация прокатного производства 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических и практических знаний об автоматических процессах в 

металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает современное состояние автоматизации основных видов 

прокатного производства. Даны сведения по теории прокатки, представлены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, на основе которых осуществляются разработка и внедрение современных 

АСУТП. Приводятся сведения по созданию автоматизированных систем управления в прокатном производстве, 

приводятся современные технологии применяемые в настоящее время при управлении прокатными станами.  

Пререквизиты: Технология металлургических процессов, Оборудование цехов по обработке металлов 

давлением. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать структуру автоматизированной системы управления 
технологическим процессом современного прокатного стана. В. На практике использовать знания по локальным 

системам автоматизированного управления технологическими параметрами прокатки. С. Способность к 

вынесению суждению по анализу технологического процесса прокатки. Д. Владеть знаниями о современных 

принципах построения промышленных систем автоматизированного управления.Е. Составление 

технологической схемы прокатного оборудования 

5В70900 – МЕТАЛЛУРГИЯ  

4 курс 
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13.1 Модуль – Теория и технология производства сплавов (металлургия ферросплавов), 15 кредитов 

ПД КВ TTPF 4307 Теория и технология производства ферросплавов 7 5 

ПД КВ ТТPKS 4308 Теория и технология производства комплексных сплавов 7 5 

ПД КВ ТТРНS 4309 Теория и технология производства хромистых сплавов 7 5 

13.2 Модуль – Технология прокатного производства (металлургия стали и его обработка), 15 кредитов 

ПД КВ ТPRB 4307 Технология производства рельсов и балок 7 5 

ПД КВ THPS 4308 Технология холодной прокатки стали 7 5 

ПД КВ TGPS 4309 Технология горячей прокатки стали 7 5 

14.1 Модуль – Автоматизация и проектирование металлургического производства (металлургия 

ферросплавов), 8 кредитов 

ПД КВ PMО 4310 Проектирование металлургических объектов 7 5 

БД КВ AMP 4222 Автоматизация металлургического производства 7 3 

14.2 Модуль – Автоматизация и проектирование прокатного производства (металлургия стали и его 

обработка), 8 кредитов 

ПД КВ PРС 4310 Проектирование прокатных цехов 7 5 

БД КВ AРР 4222 Автоматизация прокатного производства 7 3 

15.1 Модуль – Безопасность труда и экономика ферросплавного производства (металлургия 

ферросплавов), 25 кредитов 

ПД ВК ОТМР 4311 Охрана труда в металлургическом производстве 7 5 

ПД КВ EOUFP 4312 
Экономика, организация и управление ферросплавным 

производством 
7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

15.2 Модуль – Безопасность труда и экономика прокатного производства (металлургия стали и его 

обработка), 25 кредитов 

ПД ВК ОТМР 4311 Охрана труда в металлургическом производстве 7 5 

ПД КВ EOUРP 4312 
Экономика, организация и управление прокатным 

производством 
7 5 
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БД    Производственная практика 8 10 

БД    Преддипломная практика 8 5 

 

13.1 Модуль – Теория и технология производства сплавов (металлургия ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства ферросплавов 

Автор программы: Сариев О.Р. 

Цель изучения курса: Формирование глубоких знаний в области производства ферросплавов, произведение 

расчетов шихты и теплового баланса заданного состава сплавов и сравнение параметров с действующими 

технологиями. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы и технологические процессы 

получение ферросплавов электротермическими процессами. Рассмотрены свойства элементов и их соединений, 

диаграммы состояния металлических и оксидных систем. Приведена классификация современных 

ферросплавных процессов и принципы стандартизаций ферросплавов. Представлены технологические 

параметры и электрические режимы выплавки ферросплавов, особенности их выпуска и разливки. 

Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические основы и технологические процессы 

выплавки кремнистых сплавов, физико-химические свойства шихтовых материалов, диаграмму состояния 
металлических и оксидных систем. В. На практике анализировать производственные и экспериментальные 

данные. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска ферросплавов и их разливки по анализу 

технологических параметров и электрического режима выплавки ферросплавов. Д. Владеть основными 

методиками расчета шихты, составлением материальных и тепловых балансов процесса производства 

ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы сплавов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства комплексных сплавов 

Автор программы: Акуов А.А. 

Цель изучения курса: Формирования глубоких теоретических знаний специальной подготовки, методами 

исследования технологических процессов, умением выбора рациональной схемы производства заданного сплава 

и технологических параметров выбранного метода производства. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает теоретические основы и технологические процессы 

получения комплексных сплавов. Описаны физико-химические основы процессов при производстве ФХМнС, 

физико-химические основы процессов производства АМС. Изложена технология плавки ФХМнС, технология 

получения сплава АМС, технология выплавки ферросиликоалюминия, технология выплавки ФСА из отвальных 

шлаков и технология выплавки феросиликобария. 
Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологию выплавки комплексных сплавов.  

В. На практике выбирать рациональную схему производства заданного сплава и технологических параметров 

выбранного метода производства. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска комплексных 

ферросплавов и их разливки по анализу технологических параметров и электрического режима выплавки 

комплексных ферросплавов. Д. Владеть основными методиками расчета шихты, составлением материальных и 

тепловых балансов процесса производства комплексных ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы 

сплавов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория и технология производства хромистых сплавов 

Автор программы: Самуратов Е.К. 

Цель изучения курса: Формирования глубоких теоретических знаний специальной подготовки, методами 

исследования технологических процессов, умением выбора рациональной схемы производства заданного сплава 

и технологических параметров выбранного метода производства. 
Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает особенности строения и свойства исходных 
веществ, анализ термодинамики механизма и кинетики процессов. Изучает основы выбора исходных материалов 

для технологии получения хромистых сплавов, т.е. совокупности операций, обеспечивающих протекание 

требуемых процессов в плавильном агрегате и получение качественных сплавов с заданными свойствами. 

Пререквизиты: Технология металлургического производства, Технология производства электростали. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологию выплавки хромистых сплавов. В. На 

практике выбирать рациональную схему производства заданного сплава и технологических параметров 

выбранного метода производства. С. Способность вынести суждения об особенностях выпуска хромистых 
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сплавов и их разливки по анализу технологических параметров и электрического режима выплавки хромистых 

сплавов. Д. Владеть основными методиками расчета шихты, составлением материальных и тепловых балансов 

процесса производства хромистых ферросплавов.Е. Изучение технологической схемы сплавов. 

 

13.2 Модуль – Технология прокатного производства (металлургия стали и его обработка) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология производства рельсов и балок  

Автор программы: Самуратов Е.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов теоретическим основам производства рельсовой стали, дать знания, 

умения и навыки по технологии выплавки рельсовой стали в дуговых электропечах. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине кратко представлена характеристика производства рельсов и 

балок, сортамент выпускаемой продукции и технологические процессы ее получения. Значительная часть 

дисциплины уделена описанию технологических процессов прокатки рельсов и балок, а также примеры 

выполнения расчетов калибровки прокатных валков, массы заготовки и параметрам процесса прокатки.  

Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические основы производства рельсовой стали.  

В. На практике использовать знания по производству блюмов по линейной схеме. С. Способность к вынесению 

суждению о заготовке по анализу протекающего процесса в обжимной клети. Д. Быть компетентными в 

использовании полученных теоретических знаний в своей деятельности для совершенствования 

технологических процессов производства рельсов и балок.Е. Изучение технологической схемы производства 

рельсов и балок. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология холодной прокатки стали 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: формирование у студента знаний о технологии нагрева, прокатки металла на станах 

различных типов и умения применить эти навыки в своей профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основные сведения по технологии холодной 

прокатки из различных марок стали. Рассмотрены основы теории прокатки, способы и технология холодной 

прокатки труб, листов, а также основные типы и конструкции станов холодной прокатки. Даны необходимые 

сведения по технологическому инструменту, подготовке к холодной прокатке, термической обработке. 

Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Сущность и теоретические основы процесса прокатки В. Технологии 

нагрева металла перед обработкой давлением, С. Технологии холодной прокатки листов, полос, сортовых 

профилей;Д. Технологии производства бесшовных и сварных труб, проволоки Е. Технологии прокатки цветных 

металлов и сплавов, бесслитковой прокатки, калибрования. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Технология горячей прокатки стали 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Научить студентов разработке наиболее эффективных технологических процессов 

производства проката путем изучения основ технологии производства проката, принципа выбора схем прокатки, 

оборудования, режимов обработки и методов расчета параметров процесса, а также закономерностей 

формирования качества проката. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложена технология горячей прокатки стали, технология и 

практика процессов обработки металлов давлением и, в частности, технология производства горячекатаной 

листовой стали. Также описывается технология производства горячекатаной стали на толстолистовых станах, 

технология производства горячекатанной листовой стали на других станах, режимов обработки полосы в цехах 

горячей прокатки листовой стали. 
Пререквизиты: Производство нержавеющей стали, Производства стали в электрических печах. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Сущность и теоретические основы процесса прокатки В. Технологии 

нагрева металла перед обработкой давлением, С. Технологии горячей прокатки листов, полос, сортовых 

профилей;Д. Технологии производства бесшовных и сварных труб, проволоки Е. Технологии прокатки цветных 

металлов и сплавов, бесслитковой прокатки, калибрования. 

 

14.1 Модуль – Автоматизация и проектирование металлургического производства (металлургия 

ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование металлургических объектов  
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Автор программы: Кузбаков Ж.И. 

Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и строительства металлургических объектов 

(завод, цех, участок, отделение) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и 

инструкций, регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и 

новых проектных решений, строительных конструкций, зданий и отдельных узлов и машин. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основы проектирования, современные принципы 

и организация технологического проектирования и строительства металлургических объектов (завод, цех, 

участок, отделение) с учетом требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, 

регламентирующих установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов, новых проектных 

решений, строительных конструкций, зданий, отдельных узлов и машин. 

Пререквизиты: Стандартизация, сертификация и технические измерения, Конструкция и проектирование 

металлургических агрегатов.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные расчеты по выбору оборудования шихтового, 

печного, разливочного пролетов; расчет оборудования складов готовой продукции и ОНРС современные 

планировочные решения металлургических цехов (объектов); профессиональную терминологию.  
В. На практике обосновывать целесообразность строительства нового, реконструкцию и технологическое 

переоснащение производства, исходя из хозяйственной необходимости, технико-экономической 

целесообразности и социальной эффективности; анализировать объемно – планировочных решений отделений 

металлургических цехов; проведения расчетов по проектированию металлургических объектов (цехов). С. 

Способность к вынесению суждений по основным расчетам по выбору оборудования шихтового, печного, 

разливочного пролетов; расчет оборудования складов готовой продукции и ОНРС современные планировочные 

решения металлургических цехов (объектов). Д. Уметь выполнять технические и строительные – монтажные 

чертежи.Е. Составление технологической схемы металлургического оборудования. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Автоматизация металлургического производства 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических и практических знаний об автоматических процессах в 

металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает основные принципы построения и действия систем 

автоматизации производственных процессов в металлургии, принципа действия и конструкций серийно 

изготовляемых средств автоматизации, основных принципов организации и работы микропроцессоров и микро-
ЭВМ, их возможностей при автоматизации различных производственных процессов, основ автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУТП). 

Пререквизиты: Технология металлургических процессов, Конструкция и проектирование металлургических 

агрегатов. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать и понимать принципы управления и экономику производства; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих экономическую 

деятельность предприятий; современные версии систем управления качеством на основе международных 

стандартов. В.  На практике оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности; проводить анализ 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений; проводить оценку инновационного 

потенциала проекта; оценивать инновационные риски коммерциализации проектов; использовать методы 

экономического анализа в практической деятельности; проводить технико-экономический и функционально-

стоимостной анализ эффективности проектных решений; оценивать инновационную политику предприятия; 

планировать работу персонала и фонды оплаты труда. С. Способность к вынесению суждений по анализу 

производственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятий. Д. Владеть навыками подготовить 

обоснования технического перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем 

энергоснабжения.Е. Составление технологической схемы объектов 
 

14.2 Модуль – Автоматизация и проектирование прокатного производства (металлургия стали и его 

обработка) 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Проектирование прокатных цехов 

Автор программы: Кузбаков Ж.И. 

Цель изучения курса: Подготовить специалиста, обладающего пониманием современных принципов и 

представлений организации технологического проектирования и строительства прокатных цехов  с учетом 

требований нормативных документов, действующих нормативов и инструкций, регламентирующих 

установленный уровень стандартизации и унификации типовых проектов и новых проектных решений, 

строительных конструкций, зданий и отдельных прокатных станов. 

http://pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora_i_proekti/
http://pandia.ru/text/category/konstruktorskoe_i_tehnologicheskoe_proektirovanie/
http://pandia.ru/text/category/standartizatciya/
http://pandia.ru/text/category/tipovie_dogovora_i_proekti/


417 

 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основы проектирования, состав и содержание 

проектной документации, исходные материалы и нормативы для составления проектов прокатных цехов, методы 

обоснования и анализа проектных решений. Значительное внимание уделено инженерной разработке и выбору 

оптимальных проектных решений. Рассмотрены структура и схемы прокатного производства сортовых 

заготовок, и классификация сортовых прокатных станов. 

Пререквизиты: Стандартизация, сертификация и технические измерения, Оборудование цехов по обработке 

металлов давлением . 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать основные расчеты по выбору оборудования прокатных 

станов; расчет оборудования прокатного производства и современные планировочные решения прокатных цехов 

(профессиональную терминологию). В. На практике обосновывать целесообразность строительства нового, 

реконструкцию и технологическое переоснащение производства, исходя из хозяйственной необходимости, 

технико-экономической целесообразности и социальной эффективности; анализировать объемно – 

планировочных решений отделений прокатных цехов; проведения расчетов по проектированию прокатных 

цехов. С. Способность к вынесению суждений по основным расчетам по выбору оборудования прокатного 

станов; расчет оборудования цехов готовой продукции и современные планировочные решения прокатных цехов 

(объектов). Д. Уметь выполнять технические и строительные – монтажные чертежи. Е. Разработка технологии 
прокатного оборудования. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Автоматизация прокатного производства 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Изучение теоретических и практических знаний об автоматических процессах в 

металлургии. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает современное состояние автоматизации основных видов 

прокатного производства. Даны сведения по теории прокатки, представлены результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, на основе которых осуществляются разработка и внедрение современных 

АСУТП. Приводятся сведения по созданию автоматизированных систем управления в прокатном производстве, 

приводятся современные технологии применяемые в настоящее время при управлении прокатными станами.  

Пререквизиты: Технология металлургических процессов, Оборудование цехов по обработке металлов 

давлением. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать структуру автоматизированной системы управления 

технологическим процессом современного прокатного стана. В. На практике использовать знания по локальным 
системам автоматизированного управления технологическими параметрами прокатки. С. Способность к 

вынесению суждению по анализу технологического процесса прокатки. Д. Владеть знаниями о современных 

принципах построения промышленных систем автоматизированного управления.Е. Составление 

технологической схемы прокатного оборудования 

 

15.1 Модуль – Безопасность труда и экономика ферросплавного производства (металлургия 

ферросплавов) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Охрана труда в металлургическом производстве 

Автор программы: Тайжигитова М.М. 

Цель изучения курса: Освоение теоретических, практических, методологических основ охраны труда рабочего 

на металлургических предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины: Вредные факторы в металлургическом производстве. Средства 

индивидуальной защиты. Безопасные условия труда. Система нарядов и допусков к работе.  

Пререквизиты: Основы металлургического производства, Подготовка сырья к металлургическому 

производству 
Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать теоретические, практические, методологические 

основы охраны труда рабочего на металлургических предприятиях. В. На практике соблюдать правила техники 

безопасности, мониторинг, выявлять и предупреждать факторы, вызывающие травматизм на производстве. С. 

Быть способным практически применять теоретические знания в профессиональной деятельности, вести научные 

диспуты. D. Oказывать помощи при несчастных случаях, по эвакуации людей при аварии и др. Е. Уметь 

проводить расчеты по опасным и вредным производственным факторам.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономика, организация и управление ферросплавным производством 

Автор программы: Каскина Д.К. 
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Цель изучения курса: Изучение и усвоение студентами общих принципов и положений в области экономики и 

управления производством и получение на этой основе специальных знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине изложены основы организации и планирования 

ферросплавного производства. Рассмотрены особенности процесса производства ферросплавов, методика 

нормирования производительности ферросплавных печей, организация ремонтов и планирования производства. 

Подробно изложены вопросы организации труда и заработной платы, организации производства на отдельных 

участках ферросплавных цехов, планирование себестоимости ферросплавов и хозяйственный расчет в 

ферросплавном производстве. 

Пререквизиты: Стандартизация, сертификация и технические измерения, Основы научных исследований 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать и понимать принципы управления и экономику производства; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих экономическую 

деятельность предприятий; современные версии систем управления качеством на основе международных 

стандартов. В.  На практике оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности; проводить анализ 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений; проводить оценку инновационного 

потенциала проекта; оценивать инновационные риски коммерциализации проектов; использовать методы 
экономического анализа в практической деятельности; проводить технико-экономический и функционально-

стоимостной анализ эффективности проектных решений; оценивать инновационную политику предприятия; 

планировать работу персонала и фонды оплаты труда. С. Способность к вынесению суждений по анализу 

производственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятий. Д. Владеть навыками подготовить 

обоснования технического перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем 

энергоснабжения.Е. Организация управления производством ферросплавов. 

 

15.2 Модуль – Безопасность труда и экономика прокатного производства (металлургия стали и его 

обработка) 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экономика, организация и управление прокатным производством  

Автор программы: Каскина Д.К. 

Цель изучения курса: Изучение и усвоение студентами общих принципов и положений в области экономики и 

управления производством и получение на этой основе специальных знаний, необходимых для 

профессиональной деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: В дисциплине организации и планирования прокатного производства 
изложены основы организации и планирования прокатного производства. Рассмотрены особенности процесса 

производства прокатов, методика нормирования производительности прокатных печей, организация ремонтов и 

планирования производства. Подробно изложены вопросы организации труда и заработной платы, организации 

производства на отдельных участках прокатных цехов.  

Пререквизиты: Стандартизация, сертификация и технические измерения,Основы научных исследований  
Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать и понимать принципы управления и экономику производства; 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих экономическую 

деятельность предприятий; современные версии систем управления качеством на основе международных 

стандартов. В.  На практике оценивать стоимость объектов интеллектуальной собственности; проводить анализ 

затрат и результатов деятельности производственных подразделений; проводить оценку инновационного 

потенциала проекта; оценивать инновационные риски коммерциализации проектов; использовать методы 

экономического анализа в практической деятельности; проводить технико-экономический и функционально-

стоимостной анализ эффективности проектных решений; оценивать инновационную политику предприятия; 

планировать работу персонала и фонды оплаты труда. С. Способность к вынесению суждений по анализу 

производственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятий. Д. Владеть навыками подготовить 

обоснования технического перевооружения, развития энергохозяйства, реконструкции и модернизации систем 
энергоснабжения. Е. Организация управления прокатным производством. 

 

6В07204 – ОБОГАЩЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

2 курс 
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5.1 Модуль – Дисциплины специально-профессиональных навык, 18 кредитов 

БД ВК Р-OIYa 2205 Профессиональный ориентированный иностранный язык 3 3 

ООД ОК Fil 2106 Философия 3 5 

ООД КВ ОРВ 2107 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5 

БД КВ OКG 2206 Основы компьютерной графики 4 5 

5.2 Модуль – Дисциплины социально-профессиональных навык, 18 кредитов 

БД ВК Р-OIYa 2205 Профессиональный ориентированный иностранный язык 3 3 

ООД ОК Fil 2106 Философия 3 5 

ООД КВ EUR 2107 Экология и устойчивое развитие 3 5 

БД КВ IG 2206 Инженерная графика 4 5 

6.1 Модуль – Теория, стандарты и методы исследования процессов обогащения полезных ископаемых, 

20 кредитов 

БД КВ MMPI 2207 Минералогия и месторождение полезных ископаемых  3 5 

БД КВ TNFHP 2208 
Теория низкотемпературных физико-химических 

процессов 
3 5 

БД КВ SNOPI 2209 Стандарты и нормативы в ОПИ 4 5 

БД КВ IPIO 2210 Исследование полезных ископаемых на обогатимость 4 5 

6.2. Модуль – Стандартизация, исследование и моделирования процессов обогащения, 20 кредитов 

БД КВ РМ 2207 Петрография и минералогия 3 5 

БД КВ FHMPO 2208 Физико-химическое моделирование процессов обогащения 3 5 

БД КВ SSМ 2209 Стандартизация, сертификация и метрология 4 5 

БД КВ ONI 2210 Основы научных исследований  4 5 

7.1 Модуль – Подготовка руд к обогащению и методы обогащения, 18 кредитов 

БД КВ POPPIO 2211 
Процессы и оборудования подготовки полезных 

ископаемых  к обогащению 
3 5 

БД КВ GMO 2212 Гравитационные методы обогащения 4 5 

БД ВК DIGR 2213 Дробление, измельчение и грохочение руд 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

7.2 Модуль – Подготовка руд к обогащению и оборудования обогащения, 18 кредитов 

БД КВ ODOPI 2211 Оборудование для обогащения полезных ископаемых 3 5 

БД КВ OORTS 2212 Отсадка, обогащение руд в тяжелых суспензиях 4 5 

БД ВК DIGR 2213 Дробление, измельчение и грохочение руд 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

 

5.1 Модуль – Дисциплины специально-профессиональных навык 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Профессиональнo-ориентированный иностранный язык 

Автор программы: Ерсайынова А.А. 

Цель изучения курса: обучение профессионально-ориентированному иноязычному общению с развитием 

личностных качеств студента, знанием культуры страны изучаемого языка и приобретением специальных 

навыков, основанных на профессиональных и лингвистических знаниях.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена и ориентирована на потребность студентов в 

изучении английского языка, диктуемую особенностями будущей профессии или специальности. Сущность 

профессионально – ориентированного обучения английскому языку заключается в его интеграции со 

специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и формирования 

профессионально значимых качеств личности.  

Пререквизиты: Иностраный язык. Казахский (руский) язык 

Постреквизиты: Дробление, измельчение и грохочение руд 

Ожидаемые результаты обучения: А. Организовывать речевую деятельность в соответствии с задачами 

коммуникации, речевой ситуацией, личностными особенностями партнера как представителя другой культуры и 

характером протекания общения; В. Применять разнообразные языковые и речевые средства адекватно  

социальным факторам, ситуации общения, статусу собеседника и его коммуникативным намерениям; С. 
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Выстраивать свое вербальное и невербальное поведение в сферах профессионального и научного общественно-

политического общения; D. Осуществлять профессиональную деятельность в лингвистическом, 

социолингвистическом, информационно-аналитическом и коммуникативных аспектах; Е. Быть компетентным: в 

использовании иностранного языка в речевых профессионально-ориентированных ситуациях общения, в 

профессиональной иноязычной среде с осознанием потребности применения соответствующих речевых 

образцов и тактики речевого профессионального поведения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 
Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В) Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой;  С) собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D) использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е) владеть: 

навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Основы компьютерной графики 

Автор программы: Мухамбеткалиев А.Б. 

Цель изучения курса: Изучение принципов и разновидностей компьютерного моделирования, а также целей и 

этапов реализации компьютерного эксперемента при решении задач, где возникает потребность в компьютерном 

математическом моделировании. 

Краткое содержание дисциплины: Данный предмет предназначен осваивать компьютерную графику 

исследовательской деятельности, решения задач металлургических процессов, возникающих в процессе 
разработки новых технологических процессов производства металлов и соответствующего оборудования. Здесь 

содержатся базовые знания, необходимые для разработки двумерных и трехмерных приложений компьютерной 

графики. По данной дисциплине студенты будут изучать работу чертежа и проектов. 

Пререквизиты: Химия. Физика. Основы металлургического производства. 

Постреквизиты: Нанотехнологии в металлургии, Экстракция черных металлов из природного и техногенного 

сырья. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать принципы компьютерного моделирования.  

В. На практике анализировать разновидности компьютерного моделирования. С. Способность к владению 

навыками компьютерного математического моделированию и навыками организации вычислительного 

эксперемента и обработки его результатов. D. Знания в области компьютерного математического моделирования 

в теоретических и эксперементальных исследованиях. Е. Знать подходы к классификации моделей. 

 

5.2 Модуль – Дисциплины социально-профессиональных навык 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экология и устойчивое развитие 

Автор программы: Исенгалиева Г.А 
Цель изучения курса: Изучение основ общей и прикладной экологии для развития экологического мышления и 

формирования экологических подходов во взаимоотношениях с окружающей средой. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении дисциплины особое внимание уделяется изучению вопросов 

экологии, охраны окружающей среды, с целью раскрытия и познания всего многообразия, взаимосвязей между 

растениями, животными и их средой обитания. Изучение дисциплины способствует формированию у студентов 

логического мышления, дает представления об общих закономерностях взаимодействия живых организмов со 

средой обитания, о проблемах, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду, рассмотрению 

конкретных задач и приоритетов природоохранной деятельности, осознание единства человека и природы. 

Пререквизиты: Химия, Физика 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные закономерности, определяющие взаимодействия живых 
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организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и 

их динамику. В. Уметь разбираться в современных концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества, 

направленных на планомерное изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без катастрофических кризисов. С. Использовать 

полученные знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и окружающей среды в практической 

деятельности для сохранения устойчивого развития. D. Уметь выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их регулирования. Е. Навыки анализа экологических 

процессов, постановки конкретных задач и приоритетов устойчивого развития природы и общества и 

использования полученных знаний для решения экологических задач; знания по закономерностям развития 

биосферы и условий сохранения её устойчивости, а также реализации идей устойчивого развития в разных 

странах, в том числе и в Республике Казахстан. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Инженерная графика 

Автор программы: Ахметова М.Т. 

Цель изучения курса: Целью изучения инженерной графики является развитие у студентов пространственного 

воображения и конструктивно геометрического мышления, выработка способностей к анализу и синтезу 
пространственных форм, соотношений частей и целого на основе графических моделей. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие и развитие нанотехнологий. Применение нанотехнологий в 

различных отраслях. Прикладной аспект нанотехнологий. Классификация наноматериалов. Углеродные 

нанотрубки. Фуллерены. Графен. Нанокристаллы. Аэрогель. Аэрографит. Наноаккумуляторы. Наноматериалы. 

Нанопорошки. Оксиды металлов. Смеси и сложные оксиды. Наноструктурированные материалы на твердой 

основе. Внедрение новых нанотехнологических разработок в промышленности. Состояние нанотехнологической 

отрасли в современном мире. Перспективы внедрения нанотехнологических разработок в производство. Пути 

развития нанотехнологий в машиностроении. Создание сверхмалых копий существующих макрообъектов. 

Разработка образцов, не имеющих традиционных аналогов. 

Пререквизиты: Химия. Физика. Основы металлургического производства. 

Постреквизиты: Нанотехнологии в металлургии, Экстракция черных металлов из природного и техногенного 

сырья. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные правила разработки, выполнения, оформления и чтения 

конструкторской документации. В. Уметь использовать полученные знание при оформлении и выполнении 

конструкторских документов. С. Обоснования необходимых стандартов ЕСКД и сисем проектной документации 

в строительстве. D. Уметь анализировать графические представления пространственных образов и схем. Е. 

Приобретение умений и навыков по конструкции аппаратов, используемых в различных процессах и операциях 
обогащения. 

 

6.1 Модуль – Теория, стандарты и методы исследования процессов обогащения полезных ископаемых 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Минералогия и месторождение полезных ископаемых  

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Дать студентам представление о геолого-промышленных типах месторождений 

металлических полезных ископаемых, закономерностях их размещения, связи рудных месторождении с 

определенными геологическими формациями и ознакомить студентов с геологическим строением наиболее 

типичных месторождений. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины позволит приобрести объем знаний о важнейших 

промышленных минералах и наиболее распространенных магматических, метаморфических, осадочных горных 

пород – их химический состав, диагностические свойства, также знаний о закономерностях формирований 

месторождений полезных ископаемых различных генетических типов. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 
Ожидаемые результаты обучения: А. Знать характеристику месторождений каждого металла или их 

естественных групп, систематику промышленных минералов; технологические проблемы, связанных с добычей, 

переработкой руд и утилизацией отходов отработки месторождений; суть основных методов обогащения руд; 

методы изучения вещественного состава руд. В. Уметь определять систематику промышленных минералов; 

технологические проблемы, связанных с добычей, переработкой руд; суть основных методов обогащения руд; 

методы изучения вещественного состава руд; технологические свойства минералов и руд, их связь с 

показателями обогащения; методы оценки качества руд; принципы геолого-минералогической и геолого-

технологической типизации руд, методику опробования; основные положения методики геолого-

минералогического картирования месторождений; технологии глубокой переработки минерального сырья; 

способы получения и свойства новых технических материалов. С. Знать технологические свойства минералов и 

руд, их связь с показателями обогащения; методы оценки качества руд; принципы геолого-минералогической и 

геолого-технологической типизации руд, методику опробования; основные положения методики геолого-
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минералогического картирования месторождений; технологии глубокой переработки минерального сырья; 

способы получения и свойства новых технических материалов. D. Уметь ввыявлять и анализировать суть 

основных методов обогащения руд; методы изучения вещественного состава руд; технологические свойства 

минералов и руд, их связь с показателями обогащения; методы оценки качества руд; принципы геолого-

минералогической и геолого-технологической типизации руд, методику опробования; основные положения 

методики геолого-минералогического картирования месторождений; технологии глубокой переработки 

минерального сырья; способы получения и свойства новых технических материалов; Е. Владеть знаниями, 

позволяющими объективно оценить трудности и проблемы, связанные с переработкой руд, начиная со стадии 

добычи, рудо-подготовки и далее обогащения и глубокой переработки; знаниями, позволяющими сделать оценку 

технологических свойств и качества руд и вносить коррективы, направленные на оптимизацию процесса 

обогащения; знаниями, которые необходимы при проведении геолого-минералогического картирования 

конкретных месторождений; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Теория низкотемпературных физико-химических процессов 

Автор программы: Әбдірашит А.М. 

Цель изучения курса: Сформировать у студента навыки применения методов физической химии к анализу 
различных обготительных. 

Краткое содержание дисциплины: Одной из основных тенденций развития современной техники и технологии 

является все более широкое использование высоких параметров режима температуры, скорости, времени 

контакта. Для разработки принципиально новых технологических и экономически эффективных методов 

получения химических продуктов, создания новых материалов со специфическими свойствами необходимо 

исследование физико-химических процессов при низких температурах. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание базовой терминологии, относящейся к химической 

термодинамике; основных понятий и законов термодинамики, их математического выражения; физико-

химических закономерностей к анализу металлургических процессов. В. На практике применять физико-

химические закономерности к анализу обгатительных процессов, протекающих при флотациях. С. Умение 

подготавливать публикации, научно-технические отчеты, обзоры по результатам процессов в любой области 

обогащения полезных ископаемых, основываясь на физико-химические закономерности процессов обогащения 

полезных ископаемых. D. Умение объяснять сущность реальных низкотемпературных процессов с помощью 

физико-химических закономерностей; правильно излагать свои мысли при написаниях статей, при дискуссиях в 

научных конференциях по направлению низкотемпературных  физико-химических процессов.  
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Стандарты и нормативы в ОПИ 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Цель и задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами основных научно-

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и нормативному 

обеспечению производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; планирования и выполнения 

работ по стандартизации и сертификации продукции; метрологической и нормативной экспертизе 

производственной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины направлен на формирование профессиональных 

навыков и методов выполнения опытных исследований технологических процессов и металлургических 

агрегатов на основе использования методов математического планирования экспериментов и статистической 

обработки их результатов, в т.ч. изучения явлений тепло- и массообмена в гетерогенных и гомогенных средах, 

аэрогидродинамики и физико-химических закономерностей протекания гидро- и пирометаллургических 

процессов.  

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика 
Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандартизации и сертификации. B. применять методы контроля качества продукции 

и процессов при выполнении работ по сертификации продукции. C. методами контроля качества продукции, 

организации и технологии стандартизации и сертификации продукции, правилами проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции. Д. способами анализа качества продукции и организации контроля качества. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Исследование полезных ископаемых на обогатимость 

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомить студента с теоретическими основами исследования полезных ископаемых на 

обогатимость. Научить студента самостоятельно выбирать схему переработки руд в зависимости от свойств 
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полезных компонентов. Все эти знания должны сформировать у студента основные элементы профессионального 

сознания. Это позволит будущему инженеру более профессионально решать производственные задачи для 

эффективного управления технологическим процессом переработки полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина рассматривает особенности сырьевую базу полезных 

ископаемых в металлургии и исследуется готовность к обогащение полезных ископаемых разными процессами. 

Также рассматривается качественно – минералогический состав руды, комплекс методов обогащения, 

технологический схемы разделения руды. Владение методами планирование экспериментами в лабораторных 

условиях. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание процессы обогащения как объекты исследования. В. 

Умение исследовать  свойства  минералов,  разрабатывать  принципиальные  схемы  с учетом специфических 

особенностей сырья и выполнять их расчѐт. С. Знать взаимосвязь технологических факторов; статистические 

методы планирования экспериментов и оценки экспериментальных данных. D. Умение выполнять 

экспериментальные и лабораторные исследования, интерпретировать полученные результаты, составлять и 

защищать отчеты. 

 

6.2. Модуль – Стандартизация, исследование и моделирования процессов обогащения 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Петрография и минералогия 

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Готовность студентов к междисциплинарной экспериментально-исследовательской 

деятельности для решения задач, связанных с разработкой инновационных технологий в ОПИ. 

Краткое содержание дисциплины: Изучение предмета позволяет приобрести знания о классах и группах 

минералов, их физических и химических свойствах, процессах минералообразования, закономерностях 

распространения в земной коре, а также об их практическом применении. Владение петрографией, позволяет 

изучать состав, структуру, текстуру, характер залегания, генезис магматических и метаморфических горных 

пород, а также связанных с ними полезных ископаемых. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание химического, физико-химического и физического анализа - в 

объеме, необходимом для освоения минералогии и петрографии. В. Умение анализировать и оценивать 

информацию, используя современные образовательные и информационные технологии. С. Знание 
классификации минералов и горных пород физическим свойствам. D. Умение определять механические свойства 

горных пород. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Физико-химическое моделирование процессов обогащения 

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомить студента с физико-химических моделями граничных или оптимальных 

условий протекания наблюдаемых явлений и процессов при флотации. 

Краткое содержание дисциплины: Изложены методологические принципы физико-химического 

моделирования обогащения систем и перехода от качественных к количественным закономерностям, 

необходимым для совершенствования, оптимизации и автоматизации процессов коллективной и селективной 

обогащений руд. На конкретных примерах показана реальная возможность теоретического обоснования 

механизма действия реагентов при обогащении и получения теоретически обоснованных и экспериментально 

подтвержденных зависимостей между концентрациями. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание механизма химического взаимодействия собирателя. В. Умение 
анализировать влияние различных факторов на процесс обогащение. С. Знание закономерности активирующего 

действия реагентов путем химической очистки поверхности минералов. D. Знание механизма сорбции 

собирателей на поверхности минералов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Стандартизация, сертификация и метрология 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Цель и задачи изучения дисциплины состоят в получении студентами основных научно-

практических знаний в области метрологии, стандартизации и сертификации, необходимых для решения задач 

обеспечения единства измерений и контроля качества продукции (услуг); метрологическому и нормативному 

обеспечению производства, испытаний, эксплуатации и утилизации продукции; планирования и выполнения 
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работ по стандартизации и сертификации продукции; метрологической и нормативной экспертизе 

производственной деятельности.  

Краткое содержание дисциплины: Изучение дисциплины направлен на формирование профессиональных 

навыков и методов выполнения опытных исследований технологических процессов и металлургических 

агрегатов на основе использования методов математического планирования экспериментов и статистической 

обработки их результатов, в т.ч. изучения явлений тепло- и массообмена в гетерогенных и гомогенных средах, 

аэрогидродинамики и физико-химических закономерностей протекания гидро- и пирометаллургических 

процессов.  

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы по метрологии, стандартизации и сертификации. B. применять методы контроля качества продукции 

и процессов при выполнении работ по сертификации продукции. C. методами контроля качества продукции, 

организации и технологии стандартизации и сертификации продукции, правилами проведения контроля, 

испытаний и приемки продукции. Д. способами анализа качества продукции и организации контроля качества. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Основы научных исследований 

Автор программы: Абілберикова А.А. 

Цель изучения курса: Изучить основные сведения об организации научно-исследовательской работы в РК, ее 

этапах, о методологии научных исследований в области металлургии, а также рекомендации по подготовке и 

написанию научных докладов, курсовых и дипломных работ. 

Краткое содержание дисциплины: Научно-исследовательская работа студентов в высшей школе. Понятие 

научного знания. Выбор направления научного  исследования и этапы научно-исследовательской работы. Поиск 

накопления и обработка научной информации. Научные документы и издания. Методы литературного поиска. 

Теоретические исследования. Планирование экспериментов. Экспериментальные исследования. Подготовка 

технологической пробы к исследованию. Обработка результатов экспериментов  исследований. Оформление 

результатов научной работы. Передача информации. Внедрение и эффективность научных исследований. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: A. Знать и понимать методологии научных исследований в области 

металлургии. B. На практике писать научные доклады, курсовые и дипломные работы. C. Способность 

рассуждать связь металлургической науки с другими точными науками как физика, химия и т.д. Е. Уметь 

организовывать научно-исследовательские работы, составлять планы и структуры научно-исследовательской 
работы. 

7.1 Модуль – Подготовка руд к обогащению и методы обогащения 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Процессы и оборудования подготовки полезных ископаемых  к обогащению 

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомить студента с принципами действий и условиями  эксплуатации основного 

дробильно-измельчительного и классифицирующего оборудования. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина содержит материал по основным процессам подготовки руд: 

дробление, измельчение, классификация. Изучает гравитационные процессы обогащения, флотационные 

методы, магнитные, электрические и специальные, и комбинированные методы обогащения. Рассматривает 

вспомогательные процессы (обезвоживание и пылеулавливание) и механическое оборудование обогатительных 

фабрик. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание классификаций процессов грохочения. В. Умение 

исследовать  свойства  минералов, гранулометрический состав минерального сырья и продуктов обогащения. С. 
Знание факторов, влияющие на эффективность грохочения. D. Умение выполнять работы на лабораторных 

(щековая дробилка, конусные дробилка, молотковая дробилка) установках. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Гравитационные методы обогащения 

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Формирование у студентов знаний по теории гравитационных процессов, умения использовать эти знания 

для практической деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина изучает свойства минеральных зёрен и среды, используемые в 

гравитационных методах обогащения, общую характеристику закономерных и случайных воздействий на 

минеральные зёрна в процессе гравитационного обогащения. Рассматривает общую характеристику, 

классификацию и область применения гравитационных методов обогащения в различных отраслях 
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промышленности и ее роль в технологии обогащения. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия, 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание место и роль гравитационных методов обогащения в схемах 

обогащения полезных ископаемых. В. Умение определять: параметры    движения тел    в    средах,    показатели эффективности 

гравитационных процессов, тип используемого  аппарата    и   его    производительность;       регулировать    гравитационные, обогатительные 

аппараты с целью получения    необходимых технологических показателей. С. Знание конструкцию и принцип действия основных 

аппаратов, используемых на практике. D. Знание способов математического и графического описания вещественного состава полезного 

ископаемого и результатов его обогащения. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Дробление, измельчение и грохочение руд  

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомить студента с принципами работы щековых дробилок, конусных дробилок, 

барабанных мельниц и валковых грохотов.  

Краткое содержание дисциплины: Изложены основы теории процессов грохочения, дробления и измельчения. 

Рассмотрено наиболее распространенное современное оборудование. Даны рекомендации по выбору и расчету 

схем дробления, измельчения и грохочения, а также соответствующего оборудования. Показаны основные 

направления совершенствования и повышения эффективности процессов рудоподготовки. Значительное 
внимание уделено их автоматизации и регулированию. Приведены основные правила эксплуатации 

оборудования. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание принципов действия, классификации и область применения 

барабаных мельниц. В. Знание способов определения гранулометрического состава С. Знание факторов, 

влияющие на эффективность грохочения. D. Умение выполнять работы на лабораторных (щековая дробилка, 

конусные дробилка, молотковая дробилка) установках. 

 

 

7.2 Модуль – Подготовка руд к обогащению и оборудования обогащения 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Оборудование для обогащения полезных ископаемых 

Автор программы: Келаманов Б.С. 

Цель изучения курса: Ознакомить студента с принципами работы основных оборудований, которые 

используется в обогащение полезных ископаемых. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс направлен на формирование у студента полного представления 

об основных процессах, происходящих при обогащении и переработке руд минерального сырья. Изучает 

конструкции и принцип действия основных машин и вспомогательных аппаратов, используемых для обогащения 

и переработки минерального сырья. Изучение технологического оборудования при окусковании. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия, 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание и понимание конструктивных и технологических параметоров 
обогатительных машин. В. Умение расчитать производительность обогатительных машин. С. Знание 

классификации магнитных, электрических сепараторов и флотационных машин. D. Умение выполнять 

лабораторные работы на флотационных машинах. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Отсадка, обогащение руд в тяжелых суспензиях 

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Изучить технологические схемы и область применения гравитационных методов 

обогащение.  

Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина изучает обогащение в тяжелых жидкостях и суспензиях. 

В лабораторных исследованиях широко применяется метод обогащения, основанный на разделении минералов, 

имеющих различную плотность, в жидкостях, обладающих промежуточной плотностью. Изложены техническая 

характеристика, устройство и принцип действия отсадочных машин. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия, 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знание характеристики утяжелители используемы для образования 

тяжелой среды. В. Умение расчитать производительность гравитационных сепараторов. С. Знание кинетики 
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гравитационных процессов и  процессов обогащения на винтовых сепараторах. D. Умение выполнять 

лабораторные работы на отсадочных машинах. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Дробление, измельчение и грохочение руд  

Автор программы: Орынбаев Б.М. 

Цель изучения курса: Ознакомить студента с принципами работы щековых дробилок, конусных дробилок, 

барабанных мельниц и валковых грохотов.  

Краткое содержание дисциплины: Изложены основы теории процессов грохочения, дробления и измельчения. 

Рассмотрено наиболее распространенное современное оборудование. Даны рекомендации по выбору и расчету 

схем дробления, измельчения и грохочения, а также соответствующего оборудования. Показаны основные 

направления совершенствования и повышения эффективности процессов рудоподготовки. Значительное 

внимание уделено их автоматизации и регулированию. Приведены основные правила эксплуатации 

оборудования. 

Пререквизиты: Основы обогащения полезных ископаемых, Физика, Химия, 

Постреквизиты: Специальные и комбинированные методы обогащения, Флотационные методы обогащения. 

Ожидаемые результаты обучения: А.Знание принципов действия, классификации и область применения 

барабаных мельниц. В. Знание способов определения гранулометрического состава С. Знание факторов, 

влияющие на эффективность грохочения. D. Умение выполнять работы на лабораторных (щековая дробилка, 

конусные дробилка, молотковая дробилка) установках. 

 

 

 

 

 

 

6В07301 – СТРОИТЕЛЬСТВО  

2 курс 

 
Траектория: 1. Технология промышленного и гражданского строительства 

Траектория: 2. Строительство автодорог и аэродромов 

Траектория: 3. Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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4.1. Модуль –  Общество и бизнес, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5     

ООД КВ OPB 2102 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5     

4.2. Модуль –  Общество и право, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5     

ООД КВ OP 2102 Основы права 3 5     

4.3. Модуль –  Общество и экология, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5     

ООД КВ EUR 2102 Экология и устойчивое развитие 3 5     

5.1. Модуль –  Механика в промышленном и гражданском строительстве «Технология промышленного 

и гражданского строительства», 8 кредитов 

БД ВК IM 2203 Инженерная механика 3 3     

БД КВ GG 2204 Гидравлика и гидрология 3 5     

5.2. Модуль –  Механика в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и аэродромов», 8 

кредитов 
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БД ВК IM 2203 Инженерная механика 3 3     

БД КВ GFP 2204 Гидрогеология и физика пластов 3 5     

5.3. Модуль – Нефтегазостроительная механика «Строительство газонефтепроводов и 

газонефтехранилищ», 8 кредитов 

БД ВК IM 2203 Инженерная механика 3 3     

БД КВ GN 2204 Гидравлика нефтепроводов 3 5     

6.1. Модуль –  Строительные материалы в промышленном и гражданском строительстве «Технология 

промышленного и гражданского строительства», 15 кредитов 

БП ТК SM 2205 Строительные материалы 3 5     

БП ВК SK  2206 Строительные конструкции 4 5     

БП ТК TMVV 2207 Технология минеральных вяжущих веществ 4 5     

6.2. Модуль – Строительные материалы в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов», 15 кредитов 

БП ТК 
SMAS 2205 

Строительное материаловедение в автомобильном 

строительстве 
3 5     

БП ВК SK  2206 Строительные конструкции 4 5     

БП ТК TABS 2207   Технология асфальтобетонных смесей 4 5     

6.3Модуль – Строительные материалы в нефтегазовом производстве «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 15 кредитов 

БП ТК SMNS 2205 
Строительное материаловедение в нефтегазовом 

производстве 
3 5     

БП ВК SK  2206 Строительные конструкции 4 5     

БП ТК TPBDV 2207    Технология получения битумных и дегтебитумных вяжущих 4 5     

7.1Модуль –  Проектирование в промышленном и гражданском строительстве «Технология 

промышленного и гражданского строительства», 23 кредитов 

БД КВ Arh 2208 Архитектура 3 5     

БД КВ APZ  2209 Архитектура промышленных здании 4 5     

БД КВ ONI 2210 Основы научных исследований 4 5     

БД КВ OSP  2211 Основы строительных процессов 4 5     

БД   Производственная практика 4 3 

7.2. Модуль –  Проектирование в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов», 23 кредитов 

БД КВ AZ 2208 Архитектура зданий 3 5     

БД КВ ZT 2209 Здания на транспорте 4 5     

БД КВ MMNI 2210 Методика и методология научных исследовании 4 5     

БД КВ TPA 2211  Технология производства асфальтобетона 4 5     

БД   Производственная практика 4 3 

7.3. Модуль – Проектирование в строительстве газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

«Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 23  кредитов 

БД КВ ASК 2208 Архитектура и строительные конструкции 3 5     

БД КВ PNN 2209 Проектирование нефтепроводов и нефтехранилищ 4 5     

БД КВ 
IPDSMK 2210 

Исследование прочности и деформативности строительных 

материалов и конструкции 
4 5     

БД КВ ORNSK 2211 Основы расчета нефтегазовых строительных конструкций 4 5     

БД   Производственная практика 4 3 

 

4.1. Модуль –  Общество и бизнес 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 
Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое  содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 
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Ожидаемые результаты обучения: А) основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В) Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой;  С) собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D) использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е) владеть: 

навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

4.2. Модуль –  Общество и право 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: м.ю.н. Бекбауова Асель 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение государства и права. Понятие и сущность государства. Типы 

и формы государства. Механизм государства и функции государства. Гражданского общества и правового 

государства. Понятие, сущность, принципы и функции права. Источники (форма) права, норма права, правовые 
отношения. Правовое творчество и реализация права. Правонарушения и ответственность перед законом. 

Понятие права. Сущность понятия права. Понятие и виды функций права. Источники права. Норма права. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистамС. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность.E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

 

4.3. Модуль –  Общество и экология 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Экология и устойчивое развитие 

Автор программы: Исенгалиева Г.А 

Цель изучения курса: Изучение основ общей и прикладной экологии для развития экологического мышления и 

формирования экологических подходов во взаимоотношениях с окружающей средой. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении дисциплины особое внимание уделяется изучению вопросов 

экологии, охраны окружающей среды, с целью раскрытия и познания всего многообразия, взаимосвязей между 

растениями, животными и их средой обитания. Изучение дисциплины способствует формированию у студентов 

логического мышления, дает представления об общих закономерностях взаимодействия живых организмов со 

средой обитания, о проблемах, связанных с антропогенным воздействием на окружающую среду, рассмотрению 

конкретных задач и приоритетов природоохранной деятельности, осознание единства человека и природы. 

Пререквизиты: Химия, Физика 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные закономерности, определяющие взаимодействия живых 

организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и 

их динамику. В. Уметь разбираться в современных концепциях и стратегиях устойчивого развития человечества, 
направленных на планомерное изменение традиционных форм хозяйствования и образа жизни людей с целью 

сохранения стабильности биосферы и развития социума без катастрофических кризисов. С. Использовать 

полученные знания о закономерностях взаимодействия живых организмов и окружающей среды в практической 

деятельности для сохранения устойчивого развития. D. Уметь выявлять и анализировать естественные и 

антропогенные экологические процессы и возможные пути их регулирования. Е. Навыки анализа экологических 

процессов, постановки конкретных задач и приоритетов устойчивого развития природы и общества и 

использования полученных знаний для решения экологических задач; знания по закономерностям развития 

биосферы и условий сохранения её устойчивости, а также реализации идей устойчивого развития в разных 

странах, в том числе и в Республике Казахстан. 

 

5.1. Модуль –  Механика в промышленном и гражданском строительстве «Технология промышленного и 

гражданского строительства» 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Инженерная механика 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: «Инженерная механика 2» является интегрированной дисциплиной и имеет своей главной 

целью формирование у студентов теоретических знаний о силах и условиях равновесия материальных тел, 

находящихся под действием сил.   

Краткое  содержание дисциплины: Овладение основами знаний по данной дисциплине, получения навыков, 

необходимых для составления уравнения равновесия плоской системы сил, определения видов движения 

материальных тел, кинематических и силовых параметров зданий и сооружений. 

Пререквизиты: Математика, Физика. 

Постреквизиты: Технология строителного производства ІІ,ІІІ.  

Ожидаемые результаты обучения: А) способы задания движения точки; В) законы динамики, задачи динамики, 

основные понятия и определения; С) основные методы и принципы расчета элементов сооружений на прочность 

и жесткость, D) а также рекомендации для рационального проектирования инженерных конструкций. Е) решать 

задачи теоретических знаний о силах и условиях равновесия материальных тел. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Гидравлика и гидрология 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., КонебаевЕ.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Цель дисциплины научить понимать и применять основные законы и зависимости 

гидромеханики, дать основные навыки гидравлических расчетов трубопроводных систем. 

Краткое  содержание дисциплины: Гидравлика и гидрогеология содержит вопросы проектно-изыскательской, 

производственно-управленческой деятельности, в области охраны и восстановления водных объектов; 

водоснабжения, обводнения территорий, природоохранного обустройства с учетом инновационных технологий 

и методов, принципов рационального природопользования и устойчивого развития. Ознакомление с основными 

понятиями, законами и уравнениями гидравлики и гидрологии, овладение практическими навыками проведения 

гидравлических и гидрологических расчетов. Изучение курса гидравлики и гидрологии, способствует 

расширению научного кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, развитию его мышления. 

Пререквизиты: Высшая математика, Экология и устойчивое развитие, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І,II, 

Технология возведения сейсмостойких зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А) законы равновесия и движения жидкости и газа, взаимодействия 

покоящейся и движущейся жидкости с твердыми телами; основные законы равновесия и движения жидкости; 
методику гидравлического расчета трубопроводов; методику расчета силы гидродинамического давления и 

гравитационного движения.В) использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; С) способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат; D) использования математических моделей гидромеханических явлений и процессов 

для расчетов на ЭВМ; Е) проведения гидромеханических экспериментов в лабораторных условиях. 

 

5.2. Модуль –  Механика в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и аэродромов» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Гидрогеология и физика пластов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Цель дисциплины научить понимать и применять основные законы и зависимости 

гидрогеологий, дать основные навыки гидравлических расчетов сточных трубопроводных систем. 

Краткое содержание дисциплины: Гидрогеология и физика пластов  содержит вопросы проектно-

изыскательской, производственно-управленческой деятельности, в области строительства; Ознакомление  с 
основными понятиями, законами и уравнениями гидравлики и  гидрологии, овладение практическими навыками 

проведения гидравлических и гидрологических расчетов. Изучение курса гидрогеология и физика пластов, 

способствует расширению научного кругозора и повышению общей культуры будущего специалиста, развитию 

его мышления. 

Пререквизиты: Высшая математика, Экология и устойчивое развитие, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І,II, 

Технология возведения сейсмостойких зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А) законы равновесия и движения жидкости и газа, взаимодействия 

покоящейся и движущейся жидкости с твердыми телами В) использование основных законов 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; С) приобретение теоретических знаний 
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и их применение на практике; D) использования математических моделей гидрогеологических расчетов; Е) 

проведения гидрогеологических экспериментов в лабораторных условиях. 

 

5.3. Модуль – Нефтегазостроительная механика «Строительство газонефтепроводов 

игазонефтехранилищ» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Гидравлика нефтепроводов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.  

Цель изучения курса: Цель дисциплины научить понимать и применять основные законы и зависимости 

гидромеханики, дать основные навыки гидравлических расчетов газонефтепроводов и газонефтехранилищ. 

Краткое  содержание дисциплины: Гидравлика нефтепроводовсодержит вопросы проектно-изыскательской, 

производственно-управленческой деятельности, в области охраны и восстановления нефтяных объектов; 

водоснабжения, обводнения территорий, природоохранного обустройства с учетом инновационных технологий 

и методов, принципов рационального природопользования и устойчивого развития. 

Пререквизиты: Высшая математика, Экология и устойчивое развитие, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І,II, 
Технология возведения сейсмостойких зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А) законы равновесия и движения жидкости и газа, взаимодействия 

покоящейся и движущейся жидкости с твердыми телами; основные законы равновесия и движения жидкости; 

методику гидравлического расчета трубопроводов; методику расчета силы гидродинамического давления и 

гравитационного движения.В) использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; С) способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат; D) владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; Е) 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий.  

 

 

 

6.1. Модуль – Строительные материалы в промышленном и гражданском строительстве «Технология 

промышленного и гражданского строительства» 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительные материалы 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Умение выбирать свойства и конструкции используемых строительных материалов при 

производстве строительных работ. 

Краткое  содержание дисциплины: Дисциплина "строительные материалы" является основным предметом 

подготовки инженеров-строителей. Ни одно здание невозможно проектировать без разносторонних знаний о 

строительных материалах и их свойствах. Таким образом, необходимо знать классификацию материалов по 

применению, Применение в строительстве в соответствии с их свойствами, выбирать из большого количества 

материалов в зависимости от условий эксплуатации домов или использовать имеющиеся материалы и изделия с 

использованием различных способов, инженерам – технологам, инженерно - строительным специалистам, так 

как не снижать качество построенного дома , здания, обеспечить эффективность и вечность зависит от знаний 

специалистов. 

Пререквизиты: Физика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции1,2, Технология строительного производства 1,2. 

Ожидаемые результаты обучения: А) из-за ведущей ситуации в области производства основных строительных 
материалов и изделий; о роли науки и новаторов в создании эффективных,энерго-и других ресурсов в 

производстве керамических строительных материалов, обнаруживших свое применение; В) знать технологию 

производства и свойства материалов современных керамических строительных материалов в соответствии с 

требованиями ГОСТ;способы транспортировки, хранения и растекания материалов из минерального сырья; С) 

знать технические требования к производству керамическихметоды и задачи; D) решение различных 

инженерных задач; расчет методических принципов определения и оценки свойств изделий, материалов рисовой 

керамики с количественными значениями; Е) изучение сырья; выполнение работ, обеспечивающих контроль 

качества готовой продукции; рациональное использование сырьевых материалов, экономя топливно-

энергетические и другие материальные запасы, с комплексным использованием отходов производства и 

производства и других продуктов народного хозяйства; пути снижения трудоемкости их производства в 

рассматриваемой области использования для конкретных условий использования. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительные конструкции 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: подготовка специалистов широкого профиля по промышленному и гражданскому 

строительству - бакалавров, имеющих углубленные знания в области теории сопротивления железобетона, 

обладающих навыками проектирования, изготовления, монтажа и усиления железобетонных и каменных 

конструкций зданий и сооружений, и способных занимать ответственные инженерные должности в строительной 

отрасли. 

Краткое  содержание дисциплины:привитие навыков расчета элементов железобетонных конструкций зданий, 

на различные  виды  нагружения, конструирования и понимания работы конструктивных элементов 

железобетонных конструкций.Краткое содержание (основные разделы): Основные свойства и работа материалов, 

применяемых в строительных железобетонных  конструкциях. Основы расчета железобетонных конструкций. 

Сортамент. Соединения железобетонных конструкций (сварные, болтовые, закле-почные). Балки и балочные 

конструкции. Колонны и стержни, работающие на центральное сжатие. Фермы. Конструкции одноэтажных 

производственных зданий. 

Пререквизиты: Математика, Физика,  Инженерная  механика  

Постреквизиты: Проектирование пространственных и специальных железобетонных конструкций, Технология 
реконструкций зданий 

Ожидаемые результаты обучения:А) обеспечить выработку у студентов навыков пользования 

терминологическим фондом и профессиональной лексикой, получившими распространение в области теории и 

практики проектирования и расчета железобетонных и каменных конструкций; обеспечить знание студентами 

физико-механических свойств основных составляющих железобетонных и каменных конструкций – бетона, 

арматуры, каменных материалов и др.; В) обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления 

элементов железобетонных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях – 

поперечном изгибе, внецентренном сжатии, центральном и внецентренном растяжении, изгибе с кручением; С) 

демонстрировать студентам подтверждение основных положений теории сопротивления железобетона 

натурными испытаниями; обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления элементов каменных и 

армокаменных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях; привить студентам 

навыки расчета и проектирования конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений массового 

строительства; D) E)приобретение студентами практических навыков расчета и конструирования 

промышленных и гражданских зданий массового строительства; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология минеральных вяжущих веществ 
Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины «Технология минеральных вяжущих веществ» является подготовка 

специалистов, глубоко знающих неорганические и органические вяжущие вещества, представляющих их роль в 

производстве бетонных и железобетонных изделий, теплоизоляционных, отделочных, гидроизоляционных 

материалов и композитов для индустриального строительства, его интенсификации и повышения эффективности 

капитальных вложений. 

Краткое  содержание дисциплины: Технология минеральных вяжущих веществ» является подготовка 

специалистов, глубоко знающих неорганические и органические вяжущие вещества, представляющих их роль в 

производстве бетонных и железобетонных изделий, теплоизоляционных, отделочных, гидроизоляционных 

материалов и композитов для индустриального строительства, его интенсификации и повышения эффективности 

капитальных вложений. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Гедозия, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции1,2, Технология строительного производства 1,2,3. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и пони сформулировать у студентов представление о 

функциональной взаимосвязи материала и конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств 

материала, исходя из назначения долговечности и условий эксплуатации конструкций; изучение составов, 

структуры и технологических основ получения материалов, с заданными функциональными свойствами с 
использованием природного и техногенного сырья, инструментальных методов контроля качества и 

сертификации на стадиях производства и потребления; В) владением основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации 

и деталей; С) владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; D) 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; Е) знанием правил и 

технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием  
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6.2. Модуль – Строительные материалы в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительное материаловедение в автомобильном строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины " Строительные материаловедение в автодорожном строительстве» 

является изучение студентами научных методов производства,проектирования, особенностей видов дорожно-

строительных материалов и изделий и их практическое применение в производстве основ этих методов. 

Краткое содержание дисциплины: Объяснение качественных, долговечных,устойчивых свойств выпускаемых 

строительных материалов, изделий, конструкций и состава сырьевых материалов в соответствии с современными 

требованиями.Демонстрация технологии использования при изготовлении новых материалов на производстве. 

Пререквизиты: Физика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции1,2, Технология строительного производства 1,2. 

Ожидаемые результаты обучения: А) разновидности дорожных материалов.Категории и размеры дорог, виды 

дорожных строительных материалов; В) дорожные материалы из природного камня. Горные породы. Их 

минеральный состав. С) минеральные вяжущие вещества, виды, технология производства, применение. Виды 
цемента: портландцемент, шлакобортландцемент, цветные цементы, грунтовые цементы; D) растворы. Почва. 

Почвенный раствор. Преобразование растворений в зависимости от цели использования, вязкости характера 

(цемента, извести, гипса, почвы), физических механических свойств.Виды почв, используемые в растворе. 

Почвы; Е) классификация органических вяжущих материалов.Технологические способы их производства. 

Свойства и особенности. Дорожные битумы. Анализ эмульсии дорожных битумов; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология асфальтобетонных смесей 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.. 

Цель изучения курса: Технология асфальтобетонных смесей, крупные и мелкие заполнители, технология 

минеральных вяжущих веществ, технология асфальтобетона. 

Краткое  содержание дисциплины: Технология минеральных веществ. Энергетика химических реакций. 

Крупные заполнители. Мелкие заполнители. Химические реакции в гомогенных и гетерогенных системах. 

Растворы. Асфальтобетон на основе битумных вяжущих. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Гедозия, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции1,2, Технология строительного производства 1,2,3. 

Ожидаемые результаты обучения: А) приобретение навыка использовании знаний технологий минеральных 
вяжущих веществ. В) Использование на практике химических экспериментов и обобщение наблюдаемых фактов. 

С) Способность к вынесению суждений, оценке идей и формулированию выводовхимических экспериментов и 

обобщение наблюдаемых фактов. D) умения в области общения использовать химического мышления, 

помогающего решать на современном уровне вопросы строительной технологии. Е) Умения в области обучения 

использовать химического мышления, помогающего решать на современном уровне вопросы строительной 

технологии.  

 

6.3. Модуль –  Строительные материалы в нефтегазовом производстве «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительное материаловедение в нефтегазовом производстве  

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: конструкцию материалов; теорию сплавов; пластические деформации и механические 

свойства; влияние нагрева на свойства и структуру деформированного металла; неметаллические материалы: 

полимерные, резиновые, силикатные, деревянные, композиционные; методы повышения прочности изделий; 

новые материалы, применяемые в нефтегазовом производстве. 
Краткое  содержание дисциплины: Освоение основ металлургического производства и неметаллических 

материалов, анализ влияния основных и вспомогательных факторов при выборе материалов для подготовки 

нефти и газа. 

Пререквизиты: Физика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции1,2, Технология строительного производства 1,2. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные типы композиционных материалов и металлургического 

производства для подготовки трубопроводов; В) влияние основных и вспомогательных фокторов при подборе 

стальных и других материалов. Иметь представление о видах, марках, свойствах, применении стальных и других 

материалов, предназначенных для трубопроводов; С) уметь принимать продуктивные и экономически 

обоснованные технологические решения в направлении технологической оптимизации производства 

трубоперевозочных строительных материалов.; D) уметь определять и испытывать основные технические 
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характеристики трубопроводных строительных материалов; E) обладать знаниями в теории и методах 

производства трубопроводных материалов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология получения битумных и дегтебитумных вяжущих 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Технология получения битумных и дегтебитумных вяжущих, битумные и дегтебитумные 

минеральные вяжущие вещества, крупные и мелкие заполнители асфальтобетона. 

Краткое  содержание дисциплины: Технология получения битумных и дегтебитумных вяжущих, освоение 

строительных материалов, конструкций и изделий применяемых в автодорожном строительстве 

Пререквизиты: Инженерная графика, Гедозия, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции1,2, Технология строительного производства 1,2,3. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Навыки самостоятельного выполнения экспериментов  технология 

получения битумных и дегтебитумных вяжущих обобщение наблюдаемых фактов. В) Использование 

теоретических знаний на практике. С) Способность к вынесению суждений, оценка и формулировка 

выполненных работ и экспериментов. D) умения в области общения использовать химического мышления, 

решать на современном уровне вопросы автодорожном строительном технологии. Е) Умения управлять 
технологические процессы автодорожного-строительного производства. 

 

7.1. Модуль – Проектирование в промышленном и гражданском строительстве «Технология 

промышленного и гражданского строительства» 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Архитектура 

Авторы программ: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является овладение основными принципами зданий и сооружений, 

ознакомление с необходимыми конструктивными частями здания. 

Краткое  содержание дисциплины: Фундаменты и основания. Структурные системы зданий. Каркасные здания. 

Стены. Покрытия. Виды закрытых. Архитектурные детали здания. Окна и двери. Лестницы. Лифты. Балконы, 

лоджии, эркеры. Принципы проектирования гражданских зданий. 

Пререквизиты: Инженерная графика  

Постреквизиты: Архитектура промышленных зданий, архитектура гражданских зданий, строительные 

конструкции 

Ожидаемые результаты изучения: А) ознакомиться с основами проектирования зданий и сооружений; В) 
научиться работать с современными программами, необходимыми для проектирования; С) знать новое 

технологическое оборудование, существующее в строительной отрасли; D) уметь составлять и применять 

проектную документацию, необходимую при проектировании зданий; Е) знание строительных норм и правил, 

касающихся проектирования зданий и сооружений. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Архитектура промышленных здании 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Основы проектирования обьемно-планировочных и конструктивных решений 

промышленных зданий из строительных конструкций. Краткое содержание (основные разделы): Основы 

проектирования промышленных зданий, конструкции промышленных зданий и сооружений, проектирование 

генеральных планов промышленных предприятий, учет физико-технических требований при проектировании 

промышленных зданий. 

Краткое  содержание дисциплины: Виды промышленных зданий и их классификация; технологический 

процесс и его влияние на объемно-планировочное и конструктивное решение; внутренняя среда 

производственных зданий, обеспечение комфортных условий работы; конструктивные решения каркасов 

промышленных зданий; ограждающие конструкции промзданий; административно-бытовые корпуса и блоки 
обслуживания промпредприятий. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции 1,2, Технология строительного производства 1, 2, Технология 

реконструкций зданий, Организация планирования и управления строительным производством. 

Ожидаемые результаты обучения: А) о частях зданий;о нагрузках и воздействиях на здания;о видах зданий и 

сооружений;о несущих и ограждающих конструкциях; В) о функциональных и физических основах 

проектирования;об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения объемно-

планировочных решений; С) владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей; D) способностью 

понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 
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безопасности, в том числе защиты государственной тайны; Е) владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы научных исследований 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Изучение данного курса позволит студенту сформировать навыки  ведения 

исследовательской работы, абстрактного логического мышления, применения  и использования методов 

индукции и дедукции и  критического анализа; выявления и преодоления неструктурированных проблем и 

применения навыков в решении возникающих проблем; в определении приоритетов в условиях ограниченных 

ресурсов и планирования работы с соблюдением жесткого графика. 

Краткое  содержание дисциплины: Основные положения о науке; классификация, дифференциация и 

интеграция наук; методологические основы научного познания и творчества; научное знание; наука и искусство: 

единство целей и различие средств; научное исследование: понятие, цель, постановка задач, «древо целей»; 

методы исследования: назначение, классификация, общенаучные методы исследования; элементы научного 

исследования; выбор научного направления, темы, постановки научных вопросов; основные этапы научно- 
исследовательской работы; научная гипотеза.  

Пререквизиты: Инженерная графика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Технология строительного производства 1,2,3. Строительные машины и оборудование 

Ожидаемые результаты обучения: А) принципы планирования, организации, постановки и проведения 

научных исследований; В) планировать эксперимент, выполнять грамотную обработку, анализ и оформление 

результатов; С) умелой и оперативной работы с литературой и другими источниками информации; понятие, роль 

в исследованиях; научная информация: источники, поиск, накопление, систематизация, обзор и анализ; D) 

основы научной организации труда при поиске источников и при работе с научной информацией; основные 

понятия об изобретении, классификация изобретений, формула изобретения, понятие о патенте, патентная 

литература; Е) экспериментальное исследование: особенности, цель и задачи, планирование; виды 

экспериментов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы строительных процессов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: «Основы строительных процессов» является: обеспечение  организационно-учебного 

процесса,  в  котором изучаются  теоретические  основы, методы и способы выполнения отдельных 
производственных процессов,  базирующихся на  традиционных строительных материалах и конструкциях, 

строительных средствах, прогрессивной организации труда рабочих.   

Краткое  содержание дисциплины: Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины 

осваиваются студентом в процессе работы над лекционным материалом, при выполнении расчетно-практических 

работ, курсовом проектировании и самостоятельном исследовании учебной и нормативно – технической 

литературы, во время прохождения производственной практики на рабочем месте.  Назначение РП 080502 – СД 

07.05-ТОСиЭУП -12-обеспечить достаточность организационно-учебных мероприятий, при которых студент в 

процессе изучения дисциплины должен получить полный курс теоретических и практических знаний и навыков, 

необходимых для изучения дисциплины «Основы строительных процессов».  

Пререквизиты: Инженерная механика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Технология строительного производства1,2,3. Строительные машины и оборудование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные  положения  и  задачи  строительного  производства,  виды  и  

особенности строительных процессов при возведении зданий и сооружений, потребные ресурсы, техническое и 

тарифное нормирование, требования к  качеству строительной продукции и метода ее обеспечения; В) 

требования и обеспечение охраны труда и окружающей среды. Методы технологий строительных процессов в 

обычных и экстремальных условиях строительного производства, методику выноса и документирования 

технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации; С) устанавливать состав рабочих 
операций и строительных процессов, обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и 

необходимые технические средства, разрабатывать технологические карты строительных процессов; D) 

определять трудоемкость, машиноемкость строительных процессов и потребное количество рабочих (с учетом 

необходимых профессий, специальностей и квалификации), машин, механизмов, полуфабрикатов и наделов, 

оформлять производственные задания бригадам (звеньям, отдельным рабочим), замерять объемы; Е) принимать 

выполненные работы, осуществлять контроль над их качеством. 

 

7.2. Модуль –  Проектирование в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и аэродромов» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Архитектура зданий 

Авторы программ: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 



435 

 

Цел изучения дисциплины: "архитектура зданий" является изучение архитектурно-строительных частей 

зданий, конструктивных частей здания, теплотехнического расчета зданий и сооружений, а также 

проектирование зданий. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация и виды основ. Каркасные структурные системы. 

Полупроводниковые структурированные системы. Бескаркасные структурные системы. Классификация стен. 

Назначение покрытия. Типы палаток. Основы проектирования зданий. Окна. Двери. Лестничные площадки. 

Лифты. Балконы, лоджии, эркеры. 

Пререквизиты: Инженерная графика 

Постреквизиты: Архитектура промышленных здании, Технология строительного производства 

Ожидаемые результаты изучения: А) изучение проектирования зданий; В) умение работать с программами, 

необходимыми для проектирования зданий; С) умение использовать новые технологии, имеющиеся в отрасли 

строительной промышленности; D) умение использовать необходимые документы для проектирования зданий. 

Е) знание строительных норм и правил. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Здания на транспорте 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Цель изучения курса: Основы проектирования обьемно-планировочных и конструктивных решений зданий в 

транспортном строительстве. Основы проектирования промзданий, конструкции промышленных зданий и 

сооружений, проектирование генеральных планов промпредприятий, учет физико-технических требований при 

проектировании промзданий. 

Краткое  содержание дисциплины: Виды зданий на транспорте и их классификация; технологический процесс 

и его влияние на объемно-планировочное и конструктивное решение; внутренняя среда производственных 

зданий, обеспечение комфортных условий работы; конструктивные решения каркасов промышленных зданий; 

ограждающие конструкции промзданий; административно-бытовые корпуса и блоки обслуживания 

промпредприятий. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции 1,2, Технология строительного производства 1, 2, Технология 

реконструкций зданий, Организация планирования и управления строительным производством. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Организация подготовки к строительству, нагрузки и воздействия на 

здания;виды зданий и сооружений; несущие и ограждающие конструкций; В) функциональные и физические 

основы проектирования;об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения объемно-

планировочных решений; С) владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 
зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей; D) способностью 

понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; Е) владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Методика и методология научных исследовании  

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Методика и методология научных исследований являются знакомство студентов с 

современными методологическими принципами и подходами к научному исследованию, а также формирование 

у них навыков подготовки, написания, оформления и представления научных работ.  

Краткое содержание дисциплины: В современных условиях развития научно-технического прогресса 

подготовка квалифицированного специалиста подразумевает приобретение навыков, как самостоятельной 

научной работы, так и научно-исследовательской деятельности в составе коллектива, что невозможно без 

овладения методологии и методов научных исследований. В настоящее время проводятся активные 
теоретические и научно-практические изыскания по таким направлениям, как методы оптимизации сложных 

систем, методы планирования измерительного эксперимента, методы принятия технических решений, 

факторный, регрессионный и дисперсионный анализ, которые выпадают из образовательной структуры ввиду их 

новизны, а чаще всего из-за перегруженности, прежде всего, программ физических специализаций. Вместе с тем 

владение подобными знаниями отличает специалиста-исследователя от простого специалиста, что и определяет 

дальнейшую его пригодность к научной работе. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Технология строительного производства 1,2,3. Строительные машины и оборудование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные концепции, связанные с информационными технологиями в 

области физико-математического образования, использовать информационные технологии, а также новые знания 

и умения в областях, не связанных со сферой физических исследований и физико-математического образования; 

В) современные методики и технологии организации и реализации образовательного процесса на различных 



436 

 

образовательных ступенях в образовательных учреждениях, практически применять методы и технологии 

современного физико-математического образования; С) общие положения и подходы в организации 

менеджмента в образовании и выполнять управление образовательным процессом с использованием 

инновационных технологий; D) методы и подходы организации как индивидуальной, так и коллективной научно-

исследовательской работы, организовывать и выполнять научно-исследовательскую работу с разделением задач 

и обязанностей по коллективу; Е) основные задачи инновационной образовательной политики и формировать 

образовательную среду и использовать свои способности в реализации задач инновационной образовательной 

политики. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология производства асфальтобетона 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: усвоение обучающимися современных и перспективных методов  организации  и  

производства  работ  по  строительству  автомобильных  дорог  и  отдельных сооружений в объёме, достаточном для 

присвоения степени "бакалавр" на основе Государственного образовательного стандарта.  

Краткое  содержание дисциплины: изучить принципы технико-экономических обоснований технологии и 

организации строительства автомобильной дороги и её сопутствующих инженерно-эстетических сооружений, в 
соответствии с новыми требованиями эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта и 

успешного функционирования промышленно-сырьевого сектора экономики. 

Пререквизиты: Инженерная механика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Технология строительного производства1,2,3. Строительные машины и оборудование 

Ожидаемые результаты обучения: А)методы осуществления инновационных идей организации производства 

и эффективного руководства работай людей; В) документацию для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения; С) осуществлять инновационные идеи по профилю деятельности; 

организовывать  производство  по  профилю деятельности; D) подготавливать  документацию  для  создания 

системы  менеджмента  качества производственного подразделения; Е) методами  осуществления 

инновационных идей, организации производства и  эффективного  руководства  работой  людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента  качества  производственного подразделения. 

 

 

 

7.3.Модуль – Проектирование в строительстве газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Архитектура и строительные конструкции 

Автор программы: Кульшаров Б.Б., Рыскулов Б.К., Исакулов А.Б., Конебаев Е.У. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является овладение основными принципами зданий и сооружений, 

ознакомление с необходимыми конструктивными частями здания. 

Краткое содержание дисциплины: Фундаменты и основания. Структурные системы зданий. Каркасные здания. 

Стены. Покрытия. Виды закрытых. Архитектурные детали здания. Окна и двери. Лестницы. Лифты. Балконы, 

лоджии, эркеры. Принципы проектирования гражданских зданий. 

Пререквизиты: Инженерная графика 

Постреквизиты: Архитектура промышленных зданий, Архитектура гражданских зданий, Строительные 

конструкций. 

Ожидаемые результаты обучения: А) ознакомиться с основами проектирования зданий и сооружений ; В) 

научиться работать с современными программами, необходимыми для проектирования; С) знать новое 

технологическое оборудование, существующее в строительной отрасли; D) уметь составлять и применять 

проектную документацию, необходимую при проектировании зданий.; Е) знание строительных норм и правил, 

касающихся проектирования зданий и сооружений. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование нефтепроводов и нефтехранилищ 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Основы проектирования обьемно-планировочных и конструктивных решений 

нефтепроводов и нефтехранилищ. Краткое содержание (основные разделы): Основы проектирования 

промзданий, конструкции промышленных зданий и сооружений, проектирование генеральных планов 

промпредприятий, учет физико-технических требований при проектировании нефтепроводов и нефтехранилищ. 

Краткое содержание дисциплины: Виды нефтепроводов и нефтехранилищ и их классификация; 

технологический процесс и его влияние на объемно-планировочное и конструктивное решение; внутренняя среда 

производственных зданий, обеспечение комфортных условий работы; конструктивные решения каркасов 

промышленных зданий; ограждающие конструкции промзданий; административно-бытовые корпуса и блоки 

обслуживания промпредприятий. 
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Пререквизиты: Инженерная графика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции 1,2, Технология строительного производства 1, 2, Технология 

реконструкций зданий, Организация планирования и управления строительным производством. 

Ожидаемые результаты обучения: А) о частях зданий;о нагрузках и воздействиях на здания;о видах зданий и 

сооружений; о несущих и ограждающих конструкциях; В) о функциональных и физических основах 

проектирования; об архитектурных, композиционных и функциональных приемах построения объемно-

планировочных решений; С) владением основными законами геометрического формирования, построения и 

взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для выполнения и чтения чертежей 

зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации и деталей; D) способностью 

понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать 

опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны; Е) владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как средством 

управления информацией. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Исследование прочности и деформативности строительных материалов и 
конструкции 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью данной дисциплины является научить обучающихся основными навыками 

изучение свойств и характеристики строительных материалов и конструкции. 

Краткое  содержание дисциплины: Определение прочности и диформативности строительных материалов в 

лабораторных условиях, на разных оборудованиях. Найти определенные принципы и методы для работы 

строительными материалами и конструкциями. 

Пререквизиты: Инженерная графика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Технология строительного производства 1,2,3. Строительные машины и оборудование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные физико-механические свойства материалов; основные 

положения метода расчета строительных конструкций предельным состояниям; В) определять вид напряженного 

состояния конструктивных элементов; -выбирать наиболее экономичное конструктивное решение, выполнять 

расчеты и конструирования основных несущих элементов; С) грамотно использовать нормативную, 

инструктивную и техническую литературу; D) знаний о современном состоянии науки о металле, железобетоне, 

дереве и пластмассах, об основных направлениях совершенствования методов расчета строительных 

конструкций, выполненных из этих материалов; Е) по выбору наиболее эффективных конструктивных решений 

для достижения наиболее экономичных вариантов, качественно и количественно оценивать сечения основных 
несущих конструкций из различных материалов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы расчета нефтегазовых строительных конструкций 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Теоретическое освоение технологий восстановления нефти и газа, теоретические основы 

и практическая реализация работ по модернизации здания. 

Краткое  содержание дисциплины: Работать по принципам эксплуатации объектов нефтегазового комплекса и 

с технологической схемой современных методов строительства, с технологией рационализации. Генеральный 

план модернизации. Структура и деятельность подготовительного этапа. 

Пререквизиты: Инженерная механика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Технология строительного производства1,2,3. Строительные машины и оборудование 

Ожидаемые результаты обучения: А) структура проекта организации модернизации, особенности работы 

производства при модернизации; В) Составление и разработка проекта по модернизации и модернизации 

первичных материалов, жилых и общественных зданий для проекта по организации модернизации; В) разработка 

графика проектирования и модернизации объектов нефтегазового комплекса, разработка генерального плана 

модернизации; D) организация подготовительного этапа и последовательности работ, выбор организационных 
решений по модернизации действующих предприятий, формирование объектов материально-технического 

обеспечения, материально-технического обеспечения, оценка качества работ при модернизации; Е) Основные 

методы армирования железобетонных конструкций, правила производства и технологии для железобетонных 

конструкций и отдельных конструкций. 

 

6В07301  - ҚҰРЫЛЫС  

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

Траектория: 1. Технология промышленного и гражданского строительства 

Траектория: 2. Строительство автодорог и аэродромов 

Траектория: 3. Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
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5.1. Модуль –  Общество и бизнес, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5     

ООД КВ OPB 2102 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5     

5.2. Модуль –  Общество и право, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5     

ООД КВ OP 2102 Основы права 3 5     

5.3. Модуль –  Общество и экология, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5     

ООД КВ EUR 2102 Экология и устойчивое развитие 3 5     

6.1. Модуль –  Механика в промышленном и гражданском строительстве «Технология промышленного 

и гражданского строительства», 13 кредитов 

БД ВК IM 2203 Инженерная механика 3 3     

БД КВ SSM 2204 Современные строительные материалы 4 5     

БД ВК SK 2205 Строительные конструкции 4 5     

6.2. Модуль –  Механика в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и аэродромов» 13 

кредитов 

БД ВК IM 2203 Инженерная механика 3 3     

БД КВ ESTVVAP 2204 
Эксплуатационные свойства и технология вяжущих веществ в 

автомобильной промышленности 
4 5     

БД ВК SK 2205 Строительные конструкции 4 5     

6.3. Модуль – Механика в строительстве газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 13 кредитов 

БД ВК IM 2203 Инженерная механика 3 3     

БД КВ ISNG 2204 Изучение свойства нефти и газа 4 5     

БД ВК SK 2205 Строительные конструкции 4 5     

7.1. Модуль – Строительные конструкции в промышленном и гражданском строительстве «Технология 
промышленного и гражданского строительства», 13 кредитов 

БД ВК SMO 2206 Строительные машины и оборудование 3 5     

ПД ВК Geo (I) 2307 Геотехника 1 3 5     

ПД КВ Geo (II) 2308 Геотехника 2 4 5     

7.2. Модуль – Строительные конструкции в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов», 13 кредитов 

БД ВК SMO 2206 Строительные машины и оборудование 3 5     

ПД ВК Geo (I) 2307 Геотехника 1 3 5     

ПД КВ PZPS 2308 Проектирование заглубленных и подземных сооружений 4 5     

7.3. Модуль – Проектирование в строительстве газонефтепроводов и газонефтехранилищ 15 

академический кредит, «Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 13 кредитов 

БД ВК SMO 2206 Строительные машины и оборудование 3 5     

ПД ВК Geo (I) 2307 Геотехника 1 3 5     

ПД КВ GNS 2308 Геотехника нефтегазовых сооружении 4 5     

8.1. Модуль - Технология промышленного и гражданского строительства «Технология промышленного 

и гражданского строительства», 18 кредитов 

ПД ВК TSP (I) 2309 Технология строительного производства І 3 5     

ПД КВ EMS 2310 Экономика и менеджмент в строительстве 4 5     

ПД КВ TSP (II) 2311 Технология строительного производства ІІ 4 5     

БП    Производственная практика 4 3 

8.2. Модуль - Технология автодорожного строительства «Строительство автодорог и аэродромов», 18 

кредитов 

ПД ВК TSP (I) 2309 Технология строительного производства І 3 5     

ПД КВ EADS 2310 Экономика в автодрожном строительстве 4 5     

ПД КВ TAMAD 2311 
Технология, автоматизация и механизация автомобильных 

дорог 
4 5     

БП    Производственная практика 4 3 
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8.3. Модуль - Технология строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 18 кредитов 

ПД ВК TSP (I) 2309 Технология строительного производства І 3 5     

ПД КВ ENS 2310 Экономика в нефтегазовом строительстве 4 5     

ПД КВ TVNS 2311 Технология возведения нефтегазовых сооружении 4 5     

БП    Производственная практика 4 3 

Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 

 

6.1. Модуль – Механика в промышленном и гражданском строительстве «Технология промышленного и 

гражданского строительства» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Современные строительные материалы 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий. Производить выбор строительных материалов конструктивных элементов. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: Основные свойства и область применения 

строительных материалов и изделий 

Краткое  содержание дисциплины: Современные  представления  о  строении  и  свойствах  комплексных 

соединений.  Химическая  термодинамика.  Энергетика  химических  реакций.  Термохимия топлива. 

Поверхностные явления. Химическая кинетика. Химическая равновесие. Фазовые равновесия  и  диаграмма  
состояния  в  силикатных  системах.  Растворы  и  дисперсные системы.  Растворы  электролитов.  Теория  

электролитической  диссоциации.  Водородный показатель,  гидролиз  солей.  Общие  положения  органической  

химии.  Органические вяжущие  вещества.  Высокомолекулярные  соединения  (полимеры).  Синтетические  и 

натуральные  полимеры.  Синтетические  волокна.  Окислительно-воостановительные реакции. 

Пререквизиты: Высшая математика, Инженерная графика  

Постреквизиты: Техническая эксплуатация и ремонт нефтегазовых сооружении 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание  технологии  изготовления,  методов  контроля  и  свойств  

современных стеновых материалов и изделий, в соответствии с требованием действующих ГОС-Тов; способов 

транспортировки, хранения и обработки исходных сырьевых материалов; В) методов и задач технического 

контроля производства стеновых и теплоизоляционных материалов.С) знать  теоретические  основы  

неорганической  химии;  D) уметь  творчески анализировать  теоретические  концепции и  фактический  материал  

неорганической  химии;  характеризовать атомные свойства элемента и группы элементов по положению в 

Периодической системе;  знать способы получения и химические свойства основных простых веществ и 

соединений элементов; E) уметь пользоваться справочной и научно-технической литературой, при подготовке к 

лабораторным, курсовым работам и написанию рефератов. 

 

6.2. Модуль – Механика в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и аэродромов» 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Эксплуатационные свойства и технология вяжущих веществ в автомобильной 

промышленности 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Научить технологии исследования и анализа свойств органических вяжущих, 

используемых в дорожном строительстве. 

Краткое  содержание дисциплины: Углубленное изучение свойств органических вяжущих, областей 

применения, требований и методов исследования, используемых в качестве основного вяжущего асфальтобетона 

в автомобильном или дорожном строительстве. 

Пререквизиты: Высшая математика, Инженерная графика  

Постреквизиты: Технология, автоматизация и механизация автомобильных дорог 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание инструментальных методов в выборе и оптимизации свойств 

материалов, основанных на использовании установок и инструментов для изучения свойств строительных 

материалов, основанных на прочности строительных материалов и условиях эксплуатации; В) Проектирование 

структуры асфальтобетона, анализ свойств асфальтобетонных конструкций, свойств органических связующих; 

В) умение проектировать и обрабатывать конструкции асфальтобетонных конструкций; D) проанализировать и 

проанализировать методы и свойства альтернативных связующих агентов для органических связующих веществ; 
E) Уметь работать с требованиями и нормативными документами для связующих агентов, используемых в 

автомобильной промышленности.  

 

6.3. Модуль – Механика в строительстве газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Изучение свойства нефти и газа 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Во избежание ошибок при проектировании нефти и газопроводов и складов важно 

изучить свойства нефти и газа. 

Краткое  содержание дисциплины: Определение его будущего применения с использованием методов разведки 

нефти и газа. 

Пререквизиты: Высшая математика, Инженерная графика  

Постреквизиты: Расчет строительных конструкции в нефтегазовом строительстве, Обследование нефтегазовых 

сооружении 

Ожидаемые результаты обучения: А) Изучить инструментальные методы при производстве и контроле 

качества и сертификации месторождений нефти и газа; В) уметь применять свойства нефти и газа и 

анализировать результаты прибора; В) знание свойств нефти и газа и умение проектировать нефте и газопроводы 

и склады; D) Эксперименты, автоматизация, проектирование и исследования при изучении свойств нефти и газа; 

Е) Умение работать на СтРК и ГОСТ. 

 
7.1. Модуль – Строительные конструкции в промышленном и гражданском строительстве «Технология 

промышленного и гражданского строительства» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительные машины и оборудование 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Ознакомить будущих специалистов со средствами механизации в строительстве, дать 

студентам теоретические основы предмета, основы технико-экономических расчетов. 

Краткое  содержание дисциплины: Роль строительных машин в строительстве. Задачи дисциплины. Задачи 

механизации работ в строительстве. Общие сведения о строительных машинах. Классификация строительных 

машин. Общая структурная схема машины. Основные элементы строительных машин: рабочее, силовое, ходовое 

оборудование, трансмиссии, системы управления, рамы. Область применения строительных машин и 

механизмов. Основные технико-экономические показатели строительных машин. Требования, предъявляемые к 

строительным машинам. Детали машин. Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины. 

Машины горизонтального безрельсового транспорта. Машины для земляных работ. Ручные машины и машины 

для отделочных работ. Эксплуатация и ремонт строительных машин. 

Пререквизиты: Математика І, Физика, Инженерная механика I, Строительные материалы. 
Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Технология реконструкций зданий, Организация 

планирования и управления строительным производством. 

Ожидаемые результаты обучения: А) сформировать представление о перспективах развития строительных 

машин под действием технического прогресса; В) сформировать знания об общем устройстве машин и 

оборудования, применяемых для механизации технологических процессов в строительстве, основные типы и 

параметры, рабочие процессы машин, их технологические возможности с основным и сменным рабочим 

оборудованием, условия достижения наивысшей производительности, правила ввода машин в эксплуатацию, 

методы безопасной эксплуатации; С) научить обоснованно и правильно выбрать тип и параметры строительных 

машин для эффективной механизации конкретных технологических процессов, рассчитать производительность, 

анализировать и определять режимы работы строительных машин, организовать рациональное их 

использование; D) способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; Е) владением методами опытной 

проверки оборудования и средств технологического обеспечения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Геотехника 1 
Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью преподавания данной дисциплины является овладение основами 

теоретических и практических знаний в области инженерной гидрогеологии применительно к инженерно-

строительному делу. 

Краткое  содержание дисциплины: это отрасль геологии, изучающая верхние горизонты земной коры и ее 

динамику в связи с инженерно-строительной деятельностью человека. Она рассматривает происхождение, состав, 

строение и свойства горных пород как грунтов; изучает процессы и явления, возникающие при взаимодействии 

сооружений с местной природной обстановкой 

Пререквизиты:Высшая математика,  Физика,  Инженерная  механика  

Постреквизиты:Проектирование пространственных и специальных железобетонных конструкций, Технология 

реконструкций зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А) строение и физические свойства Земли; В) основные породообразующие 
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минералы и виды горных пород; С) основные процессы внешней и внутренней динамики Земли (магматизм, 

тектонику, сейсмику и т.п.); D) методы их прогноза и пути возможного на них воздействия с целью устранения их 

вредного влияния. Е) природные геологические и инженерно-геологические процессы; элементы гидрогеологии; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Геотехника 2 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью преподавания данной дисциплины является овладение основами 

теоретических и практических знаний в области инженерной гидрогеологии применительно к инженерно-

строительному делу. 

Краткое  содержание дисциплины: это отрасль геологии, изучающая верхние горизонты земной коры и ее 

динамику в связи с инженерно-строительной деятельностью человека. Она рассматривает происхождение, состав, 

строение и свойства горных пород как грунтов; изучает процессы и явления, возникающие при взаимодействии 

сооружений с местной природной обстановкой 

Пререквизиты:Высшая математика,  Физика,  Инженерная  механика  

Постреквизиты:Проектирование пространственных и специальных железобетонных конструкций, Технология 

реконструкций зданий 
Ожидаемые результаты обучения: А) строение и физические свойства Земли; В) основные породообразующие 

минералы и виды горных пород; С) основные процессы внешней и внутренней динамики Земли (магматизм, 

тектонику, сейсмику и т.п.); D) методы их прогноза и пути возможного на них воздействия с целью устранения их 

вредного влияния.Е) природные геологические и инженерно-геологические процессы; элементы гидрогеологии; 

 

7.2. Модуль – Строительные конструкции в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов» 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование заглубленных и подземных сооружений 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Формирование знаний студентов по проектированию подземных сооружений; овладеть 

навыками самостоятельного творческого решения горных работ и добычи полезных ископаемых, научить 

творческим методам оценки и применению опыта строительства с использованием специальных методов в 

горном деле и геологии. 

Краткое  содержание дисциплины: Предмет Проектирование заглубленных и подземных сооружений изучает 

строительство подземных зданий и сооружений. 

Пререквизиты: Высшая математика,  Физика,  Инженерная  механика 
Постреквизиты: Организация планирования и управления строительным производством, Проектирование 

железобетонных конструкций космического и специального строительства.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Проектирование зданий и подземных сооружений, автоматизированное 

проектирование технических и детальных проектов этих сооружений. Б) организация работ коллективного труда, 

планирование работ по проектированию и строительству подземных сооружений, зданий и их подземных 

сооружений, принятие самостоятельных технических решений; В) проектирование, проектирование и 

проведение инженерно-геологических изысканий и исследований для зданий и подземных сооружений; D) 

организует строительство подземных сооружений и сооружений с использованием новых технологий и 

современного оборудования для самостоятельных технических решений; Е) Надзор за строительством 

подземных сооружений и сооружений, а также организация работ по его реализации. 

 

7.3. Модуль – Проектирование в строительстве газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

«Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Геотехника нефтегазовых сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Цель изучения курса: Геотехнология нефтегазовых зданий направлена на изучение основ механики грунтов, 

основ структуры нефтегазовых сооружений, научных методов познания и проектирования технологий и 

практического применения основ этих методов. 

Краткое  содержание дисциплины: Каркас, расположение здания, разрезы, вертикальные конструкции, 

размеры, схемы и детали чертежей. Включает в себя расчеты фундаментов, расчеты и расчеты фундаментов, 

схемы определения конструкций фундаментов. 

Пререквизиты: Высшая математика,  Физика,  Инженерная  механика 

Постреквизиты: Технология возведения постоянных зданий в помещениях, Проектирование железобетонных 

конструкций пространственного и специального строительства. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Навыки современного нефтегазового оборудования проектировать, 

строить, эксплуатировать, контролировать управление фундаментами здания; В) познакомить студентов с 

полевыми и лабораторными методами определения физико-механических свойств почв; В) умение определять и 
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проектировать свойства фундаментов для проектирования нефтегазовых сооружений; D) Умение работать над 

проектированием объектов нефтегазового комплекса; Е) Уметь рассчитывать и проектировать инженерные базы и 

подземные сооружения различных инженерно-геологических и гидрогеологических условий. 

 

8.1. Модуль - Технология промышленного и гражданского строительства «Технология промышленного и 

гражданского строительства» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология строительного производства І 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Теоретические основы, методы и способы выполнения отдельных производственно-

строительных процессов, базирующихся на применении эффективных строительных материалов и конструкций, 

современных технических средств, рациональной организации труда рабочих. 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-технологическая документация строительного 

производства. Вариантное проектирование технологии возведения зданий. Инженерная подготовка 

строительной площадки. Технология возведения подземной части зданий. Технология возведения монолитных 

зданий. Организационно-технологическая документация строительного производства. 
Пререквизиты: Геодезия, Высшая матемтика 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ, Расчет строительных конструкции в 

автодорожном строительстве 

Ожидаемые результаты обучения: А) календарное планирование при возведении сооружений; В) особенности 

проектирования стройгенплана; С) запроектировать объектный и специализированный поток; D) осуществлять 

вариантное проектирование методов возве-дения сооружений; Е) разрабатывать проект производства работ на 

сооружения и здания специального назначения; 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Экономика и менеджмент в строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является обучение знаниям, умениям, навыкам 

необходимым в практической деятельности в отрасли «Строительство» в условиях перехода к рынку; привитие 

будущим руководителям производства умения определять стратегические цели организации, а также достигать 

их, эффективно решая организационные, социальные, управленческие, психологические и другие задачи. 

Краткое  содержание дисциплины: Дисциплина «Экономика и менеджмент в  строительстве»- одна из 

профилирующих дисциплин для студентов инженерно –технических специальностей. Дисциплина содержит 
вопросы теории и практики рыночных  механизмов применительно к  условиям строительства. Знания 

полученные при изучении дисциплины «Экономика и менеджмент в строительстве» будут необходимы в 

дальнейшем при написании дипломного проекта. 

Пререквизиты: Основы экономической теории, Высшая математика 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІ, Организация планирования и управления 

строительным производством 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основы, порядок разработки и утверждения оперативных планов; 

В) знать виды учета и отчетности, перечень входящей документации строительного участка, перечень первичной 

документации по учету работ; порядок ведения внутренней участковой документации; С) знать формы и системы 

оплаты труда, систему материального стимулирования; D) уметь рассчитывать показатели производительности 

труда, определять средний разряд работ и рабочих, численный и профессионально-квалификационный состав 

бригады, составлять баланс рабочего времени, проводить анализ деятельности бригад и участков. E) знанием 

организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология строительного производства ІІ 
Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Теоретические основы, методы и способы выполнения отдельных производственно-

строительных процессов, базирующихся на применении эффективных строительных материалов и конструкций, 

современных технических средств, рациональной организации труда рабочих. 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-технологическая документация строительного 

производства. Вариантное проектирование технологии возведения зданий. Инженерная подготовка 

строительной площадки. Технология возведения подземной части зданий. Технология возведения монолитных 

зданий. Организационно-технологическая документация строительного производства. 

Пререквизиты: Геодезия, Высшая матемтика 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ, Расчет строительных конструкции в 

автодорожном строительстве 
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Ожидаемые результаты обучения: А) календарное планирование при возведении сооружений; В) особенности 

проектирования стройгенплана; С) запроектировать объектный и специализированный поток; D) осуществлять 

вариантное проектирование методов возве-дения сооружений; Е) разрабатывать проект производства работ на 

сооружения и здания специального назначения; 

 

8.2. Модуль - Технология автодорожного строительства «Строительство автодорог и аэродромов» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Экономика в автодрожном строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Организовать экономическое и стратегическое планирование студентов, строительство и 

реализацию строительных проектов, провести инженерно-изыскательские работы и рассчитать экономические 

показатели проекта. 

Краткое  содержание дисциплины: Организация дорожно-строительного хозяйства, строительство объектов 

дорожного строительства. 

Пререквизиты: Основы экономической теории, Высшая математика 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ 
Ожидаемые результаты обучения: А) Понятие транспортного строительства и состав отрасли в Республике 

Казахстан; - освоение основ инвестиционной деятельности в транспортной отрасли, нормативно-правовой базы 

капитальных вложений в отрасль; В) способы реализации различных аспектов системы управления, разные 

способы определения стоимости объектов и эффективности инвестиций в транспортное строительство, 

концепции управления в транспортном строительстве, основные принципы и функции управления в 

транспортном строительстве; В) бизнес-планирование основных разделов и этапов технико-экономического 

обоснования инвестиционного проекта и транспортного строительства; договорные отношения на рынке 

транспортного строительства и транспортного строительства; D) лицензирование предприятий транспортного 

строительства; антимонопольное регулирование деятельности предприятий транспортного строительства; Е) 

антикризисное управление транспортно-коммуникационным и нефтегазовым комплексами Республики 

Казахстан; Должен знать направления диверсификации деятельности транспортной организации. 

 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология, автоматизация и механизация автомобильных дорог 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Цель изучения курса: Разработка и использование средств автоматизации, процессов механизации для 

ускорения работы при проектировании автомобильных дорог. 

Краткое  содержание дисциплины: Разработка средств автоматизации, процессов механизации для снижения 

человеческих потерь и использования современного оборудования и инструментов при проведении дорожно-

строительных работ. 

Пререквизиты: Основы экономической теории, Высшая математика  

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІ, Организация планирования и управления 

строительным производством 

Ожидаемые результаты обучения : А) Знание технологии автомобильных дорог, принципов работы дорожно-

строительных организаций. В) Знание принципов работы приборов и средств в процессе автоматизации. В) 

умение работать с нормативными документами по проектированию и механизации автомобильных дорог; D) 

организация автоматизации и механизации дорожного строительства; Е) Знания и навыки автоматизации 

технологии автомобильных дорог, обеспечение качества работ, выполняемых при механизации. 

 

8.3. Модуль - Технология строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Экономика в нефтегазовом строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Экономическое и стратегическое планирование для студентов, организация и 

осуществление строительства объектов нефтегазового комплекса, инженерно-изыскательские работы до 

организации нефтегазового строительства и умение рассчитывать экономические показатели проекта. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение методами экономических расчетов в нефтегазовом 

строительстве; Формирование экономических знаний и экономического планирования по типам разрезов и 

объектов нефтегазового строительства внутри вида; Установление ценовой политики при строительстве 

объектов нефтегазового комплекса и инфраструктуры нефтегазовой инфраструктуры. 

Пререквизиты: Основы экономической теории, Высшая математика 
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Постреквизиты: Технология строительного производства ІІ, Организация планирования и управления 

строительным производством 

Ожидаемые результаты обучения: А) Концепция нефтегазового строительства в Республике Казахстан и 

состав отрасли; овладение основами инвестиционной деятельности в нефтегазовом строительстве, системой 

капитальных вложений в промышленность; В) особенности системы управления в нефтегазовом строительстве, 

различные способы определения стоимости объектов и эффективности инвестиций в транспортное 

строительство, концепции управления в транспортном строительстве, основные принципы и функции 

управления; В) бизнес-планирование основных частей и этапов технико-экономического обоснования 

инвестиционного проекта и нефтегазового строительства; рынок нефтегазового строительства и договорные 

отношения в нефтегазовом строительстве; D) лицензирование предприятий нефтегазового строительства; 

Антимонопольное регулирование предприятий нефтегазового строительства; Е) антикризисное управление 

нефтегазовыми сооружениями и нефтегазовыми комплексами Республики Казахстан; направления 

диверсификации организации нефтегазовых сооружений. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология возведения нефтегазовых сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Цель изучения курса: Технология строительства нефтегазовых объектов будет использоваться будущими 

специалистами при изучении основ механики грунтов, основ конструкции нефтегазовых объектов, технологии 

проектирования сооружений и практического применения основ этих методов. 

Краткое  содержание дисциплины: Проектирование строительства и эксплуатации объектов нефтегазового 

комплекса. Рабочий проект, его содержание и его содержание. Нормативные положения о специальных 

технологических работах нефтегазовых объектов. Создание типовых схем по строительству зданий. Качество 

работы. Технико-экономические показатели. Качество работы. 

Пререквизиты: Геодезия, Высшая математика 

Постреквизиты: Обследование и испытание зданий, Обследование нефтегазовых сооружении 

Ожидаемые результаты обучения: А) Изучение, оценка характера грунтов основания в современных 

нефтегазовых объектах; уметь определять структурные и физико-механические свойства фундаментов; В) Знание 

технологии строительства, расчет структурных параметров нефтегазовых сооружений; сопротивление нагрузки, 

прочность, устойчивость конструкций, умение оценивать. В) определение типа, характеристик нефтегазовых 

сооружений с использованием СНиП; D) стены, полы и т. Д. Нефтегазовых зданий. умение рассчитывать и 

нагрузки на конструкции. Д) Знания и навыки для обеспечения качества работ, выполняемых при строительстве 

объектов нефтегазовой отрасли. 

 

5В072900 – СТРОИТЕЛЬСТВО 

3 курс 
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9.1. Модуль – Строительные конструкции в промышленном и гражданском строительстве 

«Технология промышленного и гражданского строительства», 20 кредитов 

БД КВ ZhKK 3214 Железобетонные и каменные конструкции 5 5     

БД КВ SM 3215 Строительная механика 5 5     

БД КВ SSM 3216 Современные строительные материалы 6 5     

БД КВ MK 3217 Металлические конструкции 6 5     

9.2. Модуль – Строительные конструкции в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов», 20 кредитов   

БД КВ KDOAD 3214 Конструкция дорожной одежды автомобильных дорог 5 5     

БД КВ MG 3215 Механика грунтов 5 5     

БД КВ ESTVVAP 3216 
Эксплуатационные свойства и технология вяжущих веществ в 

автомобильной промышленности 
6 5     

БД КВ MKS 3217 Металлические конструкции сварка 6 5     

9.3. Модуль – Строительные конструкции в строительстве газонефтепроводов и газонефтехранилищ 
«Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 20 кредитов 

БД КВ SKNS 3214 Строительные конструкции нефтегазовых сооружении 5 5     

БД КВ MZhG 3215 Механика жидкости и газов 5 5     

БД КВ ISNG 3216 Изучение свойства нефти и газа 6 5     
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БД КВ PSMK 3217 Проектирование сооружении из металлических конструкции 6 5     

10.1. Модуль – Инженерные исследования в промышленном и гражданском строительстве 

«Технология промышленного и гражданского строительства», 20 кредитов 

ПД КВ ISZS 3301 Инженерные системы зданий и сооружений 5 5     

БД КВ SMO 3218 Строительные машины и оборудование 5 5     

ПД ОК Geo (I) 3302 Геотехника 1 5 5     

ПД КВ Geo (II) 3303 Геотехника 2 6 5     

10.2. Модуль – Инженерные исследования в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов», 20 кредитов 

ПД КВ MZhG 3301 Механика жидкостей и газов 5 5     

БД КВ PTM 3218 Подъемно-транспортные машины 5 5     

ПД ОК Geo (I) 3302 Геотехника 1 5 5     

ПД КВ PZPS 3303 Проектирование заглубленных и подземных сооружений 6 5     

10.3. Модуль – Инженерные исследования в строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

«Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 20 кредитов 

ПД КВ GG 3301 Гидромашины и гидропривод 5 5     

БД КВ PTО 3218 Подъемно-транспортные оборудования 5 5     

ПД ОК Geo (I) 3302 Геотехника 1 5 5     

ПД КВ GNS 3303 Геотехника нефтегазовых сооружении 6 5     

11.1. Модуль - Технология промышленного и гражданского строительства «Технология 

промышленного и гражданского строительства», 20 кредитов 

ПД ОК TSP (I) 3304 Технология строительного производства І 5 5     

ПД КВ EMS 3305 Экономика и менеджмент в строительстве 6 5     

ПД КВ TSP (II) 3306 Технология строительного производства ІІ 6 5     

БД   Производственная практика 6 5 

11.2. Модуль - Технология автодорожного строительства «Строительство автодорог и аэродромов», 20 
кредитов 

ПД ОК TSP (I) 3304 Технология строительного производства І 5 5     

ПД КВ EADS 3305 Экономика в автодрожном строительстве 6 5     

ПД КВ TAMAD 3306 
Технология, автоматизация и механизация автомобильных 

дорог 
6 5     

БД   Производственная практика 6 5 

11.3. Модуль - Технология строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 20 кредитов 

ПД ОК TSP (I) 3304 Технология строительного производства І 5 5     

ПД КВ ENS 3305 Экономика в нефтегазовом строительстве 6 5     

ПД КВ TVNS 3306 Технология возведения нефтегазовых сооружении 6 5     

БД   Производственная практика 6 5 

 

9.1. Модуль – Строительные конструкции в промышленном и гражданском строительстве «Технология 

промышленного и гражданского строительства» 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Железобетонные и каменные конструкции 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: «Железобетонные и каменные конструкции» является подготовка студентов к 

самостоятельному проектированию железобетонных и каменных конструкций зданий и сооружений различного 

назначения с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств автоматизированного 

проектирования.  

Краткое  содержание дисциплины: Основные физико-механические свойства бетона. Физико-механические 

свойства арматурных сталей. Основы теории сопротивления железобетона. Основные положения расчета. 

Преднапряженные железобетонные конструкции. Расчет сгибаемых, сжатых и растянутых элементов по первой 

группе предельных состояний. Расчет железобетонный элементов по второй группе предельных состояний. 

Железобетонные конструкции промышленных и гражданских зданий. Каменные и армокаменные конструкции. 

Физико-механические свойства, расчет и проектирование. 

Пререквизиты: Строительные конструкции  I, «Инженерная механика 

Постреквизиты: Технология строительного производства III 

Ожидаемые результаты обучения: А) Современные железобетонные конструкции, классы высокопрочных 

тяжелых бетонов и классы высокопрочных сталей, свойства материалов, теоретические основы расчета основных 
современных видов большепролѐтных конструкций, применение железобетонных конструкций в конкретных 

областях гражданского и производственного строительства;  В) Ориентироваться в разнообразии современных 
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строительных материалов, сравнивать строительные материалы, определять марку основных строительных 

материалов, подбирать состав бетонной смеси в зависимости от марки; С) обобщения полученных знаний, 

конкретного и объективного изложения своих знаний в письменной и устной форме, методикой расчета 

прочности основных железобетонных конструкций, практическими навыками конструирования железобетонных 

конструкций;  D) способностью вести разработку эскизных, технических и рабочих проектов сложных объектов, 

в том числе с использованием систем автоматизированного проектирования владением методами мониторинга и 

оценки технического состояния зданий, сооружений, их частей и инженерного оборудования; Е) использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительная механика 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: «Строительная механика» является формирование знаний, умений и навыков, 

необходимых для проектирования объектов промышленного и гражданского строительства. Обеспечение 

прочности и надѐжности сооружений в сочетании с высокой экономичностью возможны только при высокой 

квалификации бакалавра и овладении им современными методами строительной механики. Умение решать 

задачи строительной механики – это есть умение проектировать сооружения, оценивать их прочность и 
надѐжность.  

Краткое содержание дисциплины: Строительная механика представляют отдельные разделы фундаментальной 

науки – механики твердых деформируемых тел, на основе которой базируются моделирование и проектирование 

различных конструкций из разных материалов (металлических, деревянных, железобетонных, пластмассовых, 

композитных), и их взаимодействие в различными внешними средами. Изучение классических учебных курсов 

строительной механики, теории упругости и пластичности и современных аспектов и проблем их развития 

вооружает инженеров теорией сооружений. Общность и фундаментальность строительной механики таковы, что 

на их основе создаются и рассчитываются строительные конструкции. 

Пререквизиты: Физика, Основы теоретической механики, Сопротивление материалов 

Постреквизиты Конструкции из дерева и пластмасс, Технология строительного производства II 

Ожидаемые результаты обучения: А) владение методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим заданием с использованием 

универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов и систем автоматизированного 

проектирования;  В) владение методами расчета и проектирования типовых строительных конструкций; С) 

владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) моделирования в том числе 

с использованием универсальных и специализированных программно-вычислительных комплексов, систем 

автоматизированного проектирования, стандартных пакетов автоматизации исследований, владение методами 
испытаний строительных конструкций и изделий, методами постановки и проведения экспериментов по 

заданным методикам;  D) владение методами и средствами физического и математического (компьютерного) 

моделирования при решении задач проектирования типовых строительных конструкций; Е) способность 

использовать общетехнические знания для решения профессиональных задач по профилю подготовки. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Современные строительные материалы 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий. Производить выбор строительных материалов конструктивных элементов. В результате 

освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: Основные свойства и область применения 

строительных материалов и изделий 

Краткое  содержание дисциплины: Современные  представления  о  строении  и  свойствах  комплексных 

соединений.  Химическая  термодинамика.  Энергетика  химических  реакций.  Термохимия топлива. 

Поверхностные явления. Химическая кинетика. Химическая равновесие. Фазовые равновесия  и  диаграмма  

состояния  в  силикатных  системах.  Растворы  и  дисперсные системы.  Растворы  электролитов.  Теория  

электролитической  диссоциации.  Водородный показатель,  гидролиз  солей.  Общие  положения  органической  
химии.  Органические вяжущие  вещества.  Высокомолекулярные  соединения  (полимеры).  Синтетические  и 

натуральные  полимеры.  Синтетические  волокна.  Окислительно-воостановительные реакции. 

Пререквизиты: Математика, Физика, Инженерная графика 1  

Постреквизиты: Технология строительного производства IІI,Технология реконструкции здании и сооружении 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание  технологии  изготовления,  методов  контроля  и  свойств  

современных стеновых материалов и изделий, в соответствии с требованием действующих ГОС-Тов; способов 

транспортировки, хранения и обработки исходных сырьевых материалов; В) методов и задач технического 

контроля производства стеновых и теплоизоляционных материалов. С) знать  теоретические  основы  

неорганической  химии;  D) уметь  творчески анализировать  теоретические  концепции и  фактический  материал  

неорганической  химии;  характеризовать атомные свойства элемента и группы элементов по положению в 

Периодической системе;  знать способы получения и химические свойства основных простых веществ и 



447 

 

соединений элементов; E) уметь пользоваться справочной и научно-технической литературой, при подготовке к 

лабораторным, курсовым работам и написанию рефератов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Металлические конструкции 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Привитие навыков расчета элементов железобетонных конструкций зданий, на различные  

виды  нагружения,  конструирования  и понимания работы конструктивных элементов железобетонных 

конструкций. Основные свойства и работа материалов, применяемых  в  строительных  железобетонных 

конструкциях.  Основы  расчета  железобетонных  конструкций. Сортамент. Соединения железобетонных 

конструкций (сварные, болтовые, заклепочные). Балки и балочные конструкции. Колонны и стержни, 

работающие на центральное сжатие. Фермы. Конструкции одноэтажных производственных зданий. 

Краткое  содержание дисциплины: Изложение методики расчета, принципов проектирования, основ 

изготовления и монтажа металлических конструкций; изложение вопросов проектирования и работы под 

нагрузкой основных типов конструктивных элементов; формирование у студентов системы знаний по основным 

вопросам сварки металлических конструкций; приобретение студентами знаний рационального проектирования, 

практических навыков расчета и конструирования строительных металлических конструкций промышленных и 
гражданских зданий и сооружений и технико-экономического анализа вариантов, изложение основ 

проектирования металлических конструкций зданий и сооружений различного назначения с учетом 

особенностей их эксплуатации и конструктивных решений. 

Пререквизиты: Математика,  Физика,  Инженерная  механика 1, Строительные конструкции І. 

Постреквизиты: Проектирование пространственных и специальных железобетонных конструкций, 

Обследование и испытание зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А) выработка понимания основ работы элементов металлических 

конструкций, зданий и сооружений,знание принципов рационального проектирования металлических 

конструкций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе технико-

экономического анализа.формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных 

инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств 

автоматизированного проектирования; В) обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления 

элементов железобетонных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях – 

поперечном изгибе, внецентренном сжатии, центральном и внецентренном растяжении, изгибе с кручением; С) 

демонстрировать студентам подтверждение основных положений теории сопротивления железобетона 

натурными испытаниями; обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления элементов каменных и 

армокаменных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях; привить студентам 
навыки расчета и проектирования конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений массового 

строительства; D) приобретение студентами практических навыков расчета и конструирования промышленных 

и гражданских зданий массового строительства,свойства и физико - механические характеристики 

конструкционных материалов, применямых в современном строительстве. 

 

9.2. Модуль – Строительные конструкции в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Конструкция дорожной одежды автомобильных дорог 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Разработка и изучение технологической схемы и свойств асфальтобетонных конструкций 

автомобильных дорог. 

Краткое  содержание дисциплины: Теоретические и лабораторные расчеты проблем деформаций кровельных 

слоев кровель при изменении климата, силовом воздействии. Анализ состава и состава постельного белья. 

Пререквизиты: Строительные конструкции  I, «Инженерная механика 

Постреквизиты: Технология строительного производства III 
Ожидаемые результаты обучения: А) обсудить структурные и конструктивные свойства асфальтобетонных 

конструкций; В) Работа с технологической схемой использования кровельного покрытия в соответствии с 

нормами; В) Знание принципов работы дорожно-строительной техники на основе использования кровельных 

конструкций крыши; D) умение работать с принципами и схемами укладки асфальтобетона, применяемого в 

дорожном строительстве; Е) Теоретические знания студентов по проектированию ковровых кровельных 

конструкций. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Механика грунтов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является ознакомление студентов современными методами расчета 

и проектирования оснований и фундаментов в различных инженерно-геологических условиях. 
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Краткое  содержание дисциплины: Конструкции, расчет и проектирование фундаментов в отрытых 

котлованах. Конструкции, расчет и проектирование свайных фундаментов. Конструкции и расчет фундаментов 

глубокого заложения. Способы возведения фундаментов глубокого заложения. Конструкции и расчет 

фундаментов на структурно неустойчивых грунтах. Способы возведения на структурно неустойчивых грунтах.  

Классификация методов. Способы улучшения свойств оснований. Расчет и проектирование оснований с 

улучшенными способами. Методы усиления и реконструкции фундаментов. Расчет и проектирование 

фундаментов при реконструкции зданий и сооружений. 

Пререквизиты: Физика, Основы теоретической механики, Сопротивление материалов 

Постреквизиты Конструкции из дерева и пластмасс, Технология строительного производства II 

Ожидаемые результаты обучения: А) выработать у студентов навыки оценки инженерно-геологических и 

гидрогеологических условий строительной площадки; В) обучить студентов методам обследования оснований и 

фундаментов эксплуатируемых зданий и сооружений, особенностям их расчета и методам усиления.; С) 

способностью проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, D) использование основных законов 

естественно-научных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; Е) обучить студентов методам расчета, 

проектирования, возведения и эксплуатации оснований и фундаментов инженерных конструкций, а также 
подземных сооружений в различных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях, в т.ч. в условиях 

стесненной городской застройки 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Эксплуатационные свойства и технология вяжущих веществ в автомобильной 

промышленности 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины «Технология и эксплуатационные свойства вяжущих веществ для 

автомобильного хозяйства» является подготовка специалистов, глубоко знающих неорганические и 

органические вяжущие вещества, представляющих их роль в производстве бетонных и железобетонных изделий, 

теплоизоляционных, отделочных, гидроизоляционных материалов и композитов для индустриального 

строительства, его интенсификации и повышения эффективности капитальных вложений. 

Краткое  содержание дисциплины: «Технология и эксплуатационные свойства вяжущих веществ для 

автомобильного хозяйства является подготовка специалистов, глубоко знающих неорганические и органические 

вяжущие вещества, представляющих их роль в производстве бетонных и железобетонных изделий, 

теплоизоляционных, отделочных, гидроизоляционных материалов и композитов для индустриального 

строительства, его интенсификации и повышения эффективности капитальных вложений. 
Пререквизиты: Математика, Физика, Инженерная графика 1  

Постреквизиты: Технология строительного производства IІI, Техническая эксплуатация и ремонт автодорог 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знание и пони сформулировать у студентов представление о 

функциональной взаимосвязи материала и конструкции, предопределяющей выбор и оптимизацию свойств 

материала, исходя из назначения долговечности и условий эксплуатации конструкций; изучение составов, 

структуры и технологических основ получения материалов, с заданными функциональными свойствами с 

использованием природного и техногенного сырья, инструментальных методов контроля качества и 

сертификации на стадиях производства и потребления; В) владением основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей плоскости и пространства, необходимыми для 

выполнения и чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, составления конструкторской документации 

и деталей; С) владением технологией, методами доводки и освоения технологических процессов строительного 

производства, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования; D) 

владением математическим моделированием на базе стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения экспериментов по заданным методикам; Е) знанием правил и 

технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, образцов продукции, выпускаемой предприятием. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Металлические конструкции сварка 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Привитие навыков расчета элементов металлических конструкций зданий, на различные  

виды  нагружения,  конструирования  и понимания работы конструктивных элементов металлических  

конструкций. Основные свойства и работа материалов, применяемых  в  металлических  конструкциях.  

Сортамент. Соединения металлических конструкций (сварные, болтовые, заклепочные). Балки и балочные 

конструкции. Колонны и стержни, работающие на центральное сжатие.  

Краткое содержание дисциплины: Изложение методики расчета, принципов проектирования, основ 

изготовления и монтажа металлических конструкций; изложение вопросов проектирования и работы под 

нагрузкой основных типов конструктивных элементов; формирование у студентов системы знаний по основным 

вопросам сварки металлических конструкций; приобретение студентами знаний рационального проектирования, 
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практических навыков расчета и конструирования строительных металлических конструкций промышленных и 

гражданских зданий и сооружений и технико-экономического анализа вариантов, изложение основ 

проектирования металлических конструкций зданий и сооружений различного назначения с учетом 

особенностей их эксплуатации и конструктивных решений. 

Пререквизиты: Математика,  Физика,  Инженерная  механика 1, Строительные конструкции І. 

Постреквизиты: Проектирование пространственных и специальных железобетонных конструкций, 

Обследование и испытание зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А) выработка понимания основ работы элементов металлических 

конструкций, зданий и сооружений,знание принципов рационального проектирования металлических 

конструкций с учетом требований изготовления, монтажа, эксплуатационной надежности на основе технико-

экономического анализа.формирование навыков конструирования и расчета для решения конкретных 

инженерных задач с использованием норм проектирования, стандартов, справочников, средств 

автоматизированного проектирования; В) обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления 

элементов железобетонных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях – 

поперечном изгибе, внецентренном сжатии, центральном и внецентренном растяжении, изгибе с кручением; С) 

демонстрировать студентам подтверждение основных положений теории сопротивления железобетона 

натурными испытаниями; обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления элементов каменных и 
армокаменных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях; привить студентам 

навыки расчета и проектирования конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений массового 

строительства; D) приобретение студентами практических навыков расчета и конструирования промышленных 

и гражданских зданий массового строительства; 

 

9.3. Модуль – Строительные конструкции в строительстве газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

«Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительные конструкции в нефтегазовых сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Подготовка специалистов широкого профиля по промышленному и гражданскому 

строительству - бакалавров, имеющих углубленные знания в области теории сопротивления железобетона, 

обладающих навыками проектирования, изготовления, монтажа и усиления железобетонных и каменных 

конструкций зданий и сооружений, и способных занимать ответственные инженерные должности в строительной 

отрасли. 

Краткое  содержание дисциплины: Привитие навыков расчета элементов железобетонных конструкций 
зданий, на различные  виды  нагружения, конструирования и понимания работы конструктивных элементов 

металлических конструкций. Основные свойства и работа материалов, применяемых в строительных 

металлических  конструкциях. Основы расчета железобетонных конструкций. Сортамент. Соединения 

металлическихконструкций (сварные, болтовые, закле-почные). Балки и балочные конструкции. Колонны и 

стержни, работающие на центральное сжатие. Фермы. Конструкции одноэтажных производственных зданий. 

Пререквизиты: Строительные конструкции  I, «Инженерная механика 

Постреквизиты: Технология строительного производства III 

Ожидаемые результаты обучения:А) обеспечить выработку у студентов навыков пользования 

терминологическим фондом и профессиональной лексикой, получившими распространение в области теории и 

практики проектирования и расчета железобетонных и каменных конструкций; обеспечить знание студентами 

физико-механических свойств основных составляющих железобетонных и каменных конструкций – бетона, 

арматуры, каменных материалов и др.; В) обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления 

элементов железобетонных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях – 

поперечном изгибе, внецентренном сжатии, центральном и внецентренном растяжении, изгибе с кручением; 

С)демонстрировать студентам подтверждение основных положений теории сопротивления железобетона 

натурными испытаниями; обеспечить освоение студентами основ теории сопротивления элементов каменных и 

армокаменных конструкций при различных напряженно-деформированных состояниях; привить студентам 
навыки расчета и проектирования конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений массового 

строительства; D) приобретение студентами практических навыков расчета и конструирования промышленных 

и гражданских зданий массового строительства. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Механика жидкости и газов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.  

Цель изучения курса: «Механики жидкости и газа» – состоит в изучении основ гидростатики, кинематики, 

гидродинамики, газостатики и газодинамики, ознакомить с основными свойствами жидкостей и газов; получить 

представление о закономерностях равновесия и движения жидкости и газов; освоить методы расчета и анализа 

процессов течения, проектирования гидравлических и газовых систем, развитии навыков инженерных расчетов 

и овладении методикой решения основных задач механики жидкости и газа.  
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Краткое  содержание дисциплины: Обучение студентов методике применения фундаментальных законов 

природы (сохранения массы, энергии, импульса и др.) для установления основных закономерностей движения 

жидкости и газа с целью объяснения динамики крупномасштабных процессов в атмосфере, а также методам 

применения этой теории для решения гидрометеорологических задач.  

Пререквизиты: Физика, Основы теоретической механики, Сопротивление материалов 

Постреквизиты Конструкции из дерева и пластмасс, Технология строительного производства II 

Ожидаемые результаты обучения: А использовать основные законы физики и гидротермодинамики для 

описания динамики атмосферы;  В) обладать навыками математического моделирования атмосферных 

процессов; С) формулировать задачи изучения движения атмосферы на языке механики сплошной среды; D) 

решать задачи, в которых устанавливаются основные характеристики движения идеальной и вязкой жидкости; 

Е) определять основные параметры движения акустических, гравитационных и погодообразующих волн. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Изучение свойства нефти и газа 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Во избежание ошибок при проектировании нефти и газопроводов и складов важно 

изучить свойства нефти и газа. 
Краткое  содержание дисциплины: Определение его будущего применения с использованием методов разведки 

нефти и газа. 

Пререквизиты: Математика, Физика, Инженерная графика 1  

Постреквизиты: Технология строительного производства IІI, Технология возведения нефтегазовых сооружении 

Ожидаемые результаты обучения: А) Изучить инструментальные методы при производстве и контроле 

качества и сертификации месторождений нефти и газа; В) уметь применять свойства нефти и газа и 

анализировать результаты прибора; В) знание свойств нефти и газа и умение проектировать нефте и газопроводы 

и склады; Г) Эксперименты, автоматизация, проектирование и исследования при изучении свойств нефти и газа; 

Е) Умение работать на СтРК и ГОСТ. 

  
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование сооружении из металлических конструкции 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Технология строительства нефтегазовых объектов будет использоваться будущими 

специалистами при изучении основ механики грунтов, основ конструкции нефтегазовых объектов, технологии 

проектирования сооружений и практического применения основ этих методов. 

Краткое  содержание дисциплины: Проектирование строительства и эксплуатации объектов нефтегазового 
комплекса. Рабочий проект, его содержание и его содержание. Нормативные положения о специальных 

технологических работах нефтегазовых объектов. Создание типовых схем по строительству зданий. Качество 

работы. Технико-экономические показатели. Качество работы. 

Пререквизиты: Математика,  Физика,  Инженерная  механика 1, Строительные конструкции І. 

Постреквизиты: Проектирование пространственных и специальных железобетонных конструкций, 

Обследование и испытание зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А) Изучение, оценка характера грунтов основания в современных 

нефтегазовых объектах; уметь определять структурные и физико-механические свойства фундаментов; В) Знание 

технологии строительства, расчет структурных параметров нефтегазовых сооружений; сопротивление нагрузки, 

прочность, устойчивость конструкций, умение оценивать. В) определение типа, характеристик нефтегазовых 

сооружений с использованием СНиП; D) стены, полы и т. Д. Нефтегазовых зданий. умение рассчитывать и 

нагрузки на конструкции. Д) Знания и навыки для обеспечения качества работ, выполняемых при строительстве 

объектов нефтегазовой отрасли. 

 

10.1. Модуль – Инженерные исследования в промышленном и гражданском строительстве «Технология 

промышленного и гражданского строительства» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Инженерные системы зданий и сооружений 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: ознакомить студентов с основными элементами инженерными системами зданий и 

сооружений, которые применяются в проектировании; формировать у студентов систему знаний об инженерном 

обеспечении объектов различного назначения, структуры и размеров; дать представление об особенностях 

организации инженерных коммуникаций в зависимости от функционального назначения помещения, здания, 

комплекса, ансамбля; научить студентов инженерным методам воплощения художественной идеи; закрепить 

знания основ нормативно-технических параметров. 

Краткое  содержание дисциплины: Данная дсциплина изучает инженерные системы зданий и сооружений 

таких как водоснабжение и канализация, энергосистемы, газоснабжения и т.п. В данной дисциплине студенты 

расчитывают техничекие  и эксплуатационные характеристики. 
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Пререквизиты: Математика І, Строительные материалы, Инженерная механика I. 

Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Обследование и испытание зданий  

Ожидаемые результаты обучения: А) содержание разделов проекта; главные инженерные требования к 

организации предметно- пространственной условиями пребывания людей, условиями назначения данного 

объема;методику проведения инженерной подготовки территории и ее благоустройства; В)влияние инженерных 

коммуникаций и оборудования на ин-терьер и экстерьер здания, комплекса; основные нормативные параметры 

проектирования инженерных систем; выявление инженерных особенностей рассматриваемого. С) 

фрагментагородской среды; составление инженерного сценария комплекса «внешних» и «внутренних» 

технических коммуникаций и оборудования отдельного объекта или ансамбля; D) специфики инженерно-

технических решений элементов различного назначения с учетом особенностей предметно-пространственной 

среды. Е) выявлять инженерные особенности рассматриваемого фрагмента городской среды; составить 

инженерный сценарий комплекса «внешних» и «внутренних» технических коммуникаций и оборудования 

отдельного объекта или ансамбля; применять специфику инженерно-технических решений элементов 

различного назначения с учетом особенностей предметно-пространственной среды. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительные машины и оборудование 
Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Ознакомить будущих специалистов со средствами механизации в строительстве, дать 

студентам теоретические основы предмета, основы технико-экономических расчетов. 

Краткое  содержание дисциплины: Роль строительных машин в строительстве. Задачи дисциплины. Задачи 

механизации работ в строительстве. Общие сведения о строительных машинах. Классификация строительных 

машин. Общая структурная схема машины. Основные элементы строительных машин: рабочее, силовое, ходовое 

оборудование, трансмиссии, системы управления, рамы. Область применения строительных машин и 

механизмов. Основные технико-экономические показатели строительных машин. Требования, предъявляемые к 

строительным машинам. Детали машин. Транспортные, транспортирующие и погрузо-разгрузочные машины. 

Машины горизонтального безрельсового транспорта. Машины для земляных работ. Ручные машины и машины 

для отделочных работ. Эксплуатация и ремонт строительных машин. 

Пререквизиты: Математика І, Физика, Инженерная механика I, Строительные материалы. 

Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Технология реконструкций зданий, Организация 

планирования и управления строительным производством. 

Ожидаемые результаты обучения: А) сформировать представление о перспективах развития строительных 

машин под действием технического прогресса; В) сформировать знания об общем устройстве машин и 

оборудования, применяемых для механизации технологических процессов в строительстве, основные типы и 
параметры, рабочие процессы машин, их технологические возможности с основным и сменным рабочим 

оборудованием, условия достижения наивысшей производительности, правила ввода машин в эксплуатацию, 

методы безопасной эксплуатации; С) научить обоснованно и правильно выбрать тип и параметры строительных 

машин для эффективной механизации конкретных технологических процессов, рассчитать производительность, 

анализировать и определять режимы работы строительных машин, организовать рациональное их 

использование; D) способностью организовать профилактические осмотры и текущий ремонт, приемку и 

освоение вводимого оборудования, составлять заявки на оборудование и запасные части, готовить техническую 

документацию и инструкции по эксплуатации и ремонту оборудования; Е) владением методами опытной 

проверки оборудования и средств технологического обеспечения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Геотехника 2 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью преподавания данной дисциплины является овладение основами 

теоретических и практических знаний в области инженерной гидрогеологии применительно к инженерно-

строительному делу. 

Краткое  содержание дисциплины:  это отрасль геологии, изучающая верхние горизонты земной коры и ее 
динамику в связи с инженерно-строительной деятельностью человека. Она рассматривает происхождение, состав, 

строение и свойства горных пород как грунтов; изучает процессы и явления, возникающие при взаимодействии 

сооружений с местной природной обстановкой 

Пререквизиты:Математика,  Физика,  Инженерная  механика 1, Строительные конструкции І. 

Постреквизиты: Проектирование пространственных и специальных железобетонных конструкций, Технология 

реконструкций зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А)строение и физические свойства Земли; В) основные породообразующие 

минералы и виды горных пород; С) основные процессы внешней и внутренней динамики Земли (магматизм, 

тектонику, сейсмику и т.п.); D) методы их прогноза и пути возможного на них воздействия с целью устранения их 

вредного влияния. Е) природные геологические и инженерно-геологические процессы; элементы гидрогеологии; 
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10.2. Модуль – Инженерные исследования в автодорожном строительстве «Строительство автодорог и 

аэродромов» 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Механика жидкостей и газов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является изучение законов равновесия и движения жидкости и газов, 

а также методы применения этих законов для решения инженерных задач, специфичных для строительной 

отрасли. 

Краткое  содержание дисциплины: Изучение законов равновесия и движения жидкости и газов, а также методы 

применения этих законов для решения инженерных задач, специфичных для строительной отрасли 

Пререквизиты: Математика І, Строительные материалы, Инженерная механика I. 

Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Обследование и испытание зданий  

Ожидаемые результаты обучения: А) Общие законы равновесия и движения жидкости и газов  в различных 

средах; В) сооружениях являются основой расчетов используемых при проектировании и строительстве зданий 

и сооружений. С) Формулировать полученные теоритические знание по гидрогазоденамике и по 

тепломассеобмену. D) Общие принципы термоденамики в строительстве. Е) Изучение качеств характеристик по 
механике жидкости и газов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Подъемно-транспортные машины 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Ознакомить будущих специалистов со средствами механизации в строительстве, дать 

студентам теоретические основы предмета, основы технико-экономических расчетов. 

Краткое  содержание дисциплины: Это название объединяет огромное множество машин и механизмов, 

предназначенных для перемещения грузов и людей на сравнительно небольшие расстояния. Условно эти машины 

можно подразделить на пять групп: 1) грузоподъемные, 2) транспортирующие, 3) подвесной однорельсовый 

транспорт, 4) напольный транспорт, 5) погрузочно-разгрузочные. К первой группе относятся простейшие 

устройства для подъема грузов (блоки, полиспасты, вороты и др.), подъемные краны и подъемники. Блоки, 

полиспасты и вороты (см. рис.) человек изобрел в глубокой древности, когда никаких машин еще не было. 

Подвижный блок (колесо с желобом для каната, троса или цепи) дает выигрыш в силе в 2 раза: затрачивая усилие 

Р, можно поднять груз, который весит 2Р. Полиспаст состоит из нескольких подвижных и неподвижных блоков. 

Здесь вес поднимаемого груза распределяется на несколько ветвей каната, поэтому, приложив к тяговому концу 

каната усилие Р, можно поднять гораздо больший груз (в нашем примере — 4Р); при этом скорость подъема 
будет в 2 раза меньше, чем при подъеме груза с помощью блока. Ворот дает выигрыш в силе во столько раз, во 

сколько плечо R рукоятки больше радиуса г вала: затрачивая усилие Р, можно поднимать груз, который весит: 

Пререквизиты: Математика І, Физика, Инженерная механика I, Строительные материалы. 

Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Технология реконструкций зданий, Организация 

планирования и управления строительным производством. 

Ожидаемые результаты обучения: А)Развитие связано с разработкой конструкций повышенной надёжности, 

обладающих высокими техническими параметрами, с одновременным снижением металло- и энергоёмкости, а 

также с созданием комплексов машин, В)совмещающих функции машин периодического и непрерывного 

действия, Манипуляторов и машин-роботов (П.-т. м. с программным управлением), выполняющих различные 

операции в труднодоступных местах, в опасных для здоровья людей условиях и т.п. С) Примером комплексного 

подъёмно-транспортного сооружения является подвесная Канатная дорога, в которую входят механическое и 

электрическое оборудование конечных и промежуточных станций и рельсовых путей, подвижной состав 

(вагонетки), тяговые и несущие канаты, механическое оборудование линейных опор, строительные сооружения 

(здания станций, линейные опоры, предохранительные мосты и др.). D)Комплексами являются и др. установки, 

составляющие основу конвейерного транспорта (ленточные и канатно-ленточные конвейеры), канатно-

подвесного, однорельсового, пневмокапсульного (см. Пневматический транспорт) транспорта.Е) владением 

методами опытной проверки оборудования и средств технологического обеспечения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование заглубленных и подземных сооружений 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Формирование знаний студентов по проектированию подземных сооружений; овладеть 

навыками самостоятельного творческого решения горных работ и добычи полезных ископаемых, научить 

творческим методам оценки и применению опыта строительства с использованием специальных методов в 

горном деле и геологии. 

Краткое  содержание дисциплины: Предмет Проектирование заглубленных и подземных сооружений изучает 

строительство подземных зданий и сооружений.  

Пререквизиты: Математика I, Физика, Механика I, Строительные материалы, Архитектура I, Строительные 

конструкции 1.2. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/106414/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/92959/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/121323/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Организация планирования и управления 

строительным производством, Проектирование железобетонных конструкций космического и специального 

строительства.  

Ожидаемые результаты обучения: А) Проектирование зданий и подземных сооружений, автоматизированное 

проектирование технических и детальных проектов этих сооружений. Б) организация работ коллективного труда, 

планирование работ по проектированию и строительству подземных сооружений, зданий и их подземных 

сооружений, принятие самостоятельных технических решений; В) проектирование, проектирование и 

проведение инженерно-геологических изысканий и исследований для зданий и подземных сооружений; D) 

организует строительство подземных сооружений и сооружений с использованием новых технологий и 

современного оборудования для самостоятельных технических решений; Е) Надзор за строительством 

подземных сооружений и сооружений, а также организация работ по его реализации. 

 

10.3. Модуль – Инженерные исследования в строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

«Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Гидромашины и гидропривод 
Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: подготовки специалистов по этим дисциплинам заключается ознакомлением с законами  

движения жидкости, формами движения жидкости и их физической сущностью, приложением законов движения 

жидкости к расчету размеров водопропускных сооружений и к регулированию потоков и русловых процессов на 

пересечениях трасс с водотоками. 

Краткое  содержание дисциплины: Виды гидравлических машин. Динамические насосы: конструктивные 

схемы, гидромеханика центробежного насоса, лопастные насосы, характеристики. Объемные насосы; виды 

объемных насосов. Роторные насосы. Виды роторных насосов. Устройство шестеренных, винтовых и роторно-

поршневых насосов. Регулирование режима работы насосов. Работа насосов на сеть трубопроводов; области 

применения различных насосов. Компрессоры: области применения, технические параметры, показатели, 

классификация компрессоров, центробежные компрессоры, осевые компрессоры, вентиляторы. Объемные 

компрессоры: многоступенчатое сжатие, распределение давлений по ступеням. 

Пререквизиты: Математика І, Строительные материалы, Инженерная механика I. 

Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Обследование и испытание зданий  

Ожидаемые результаты обучения: А) законы равновесия и движения жидкости и газа, взаимодействия 

покоящейся и движущейся жидкости с твердыми телами; основные законы равновесия и движения жидкости; 

методику гидравлического расчета трубопроводов; методику расчета силы гидродинамического давления и 
гравитационного движения.В) использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования; С) способностью выявить естественнонаучную сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-

математический аппарат; D) владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; Е) 

владением основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Подъемно-транспортные оборудования 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Ознакомить будущих специалистов со средствами механизации в строительстве, дать 

студентам теоретические основы предмета, основы технико-экономических расчетов. 

Краткое  содержание дисциплины: Это название объединяет огромное множество машин и механизмов, 

предназначенных для перемещения грузов и людей на сравнительно небольшие расстояния. Условно эти машины 

можно подразделить на пять групп: 1) грузоподъемные, 2) транспортирующие, 3) подвесной однорельсовый 
транспорт, 4) напольный транспорт, 5) погрузочно-разгрузочные. К первой группе относятся простейшие 

устройства для подъема грузов (блоки, полиспасты, вороты и др.), подъемные краны и подъемники. Блоки, 

полиспасты и вороты (см. рис.) человек изобрел в глубокой древности, когда никаких машин еще не было. 

Подвижный блок (колесо с желобом для каната, троса или цепи) дает выигрыш в силе в 2 раза: затрачивая усилие 

Р, можно поднять груз, который весит 2Р. Полиспаст состоит из нескольких подвижных и неподвижных блоков. 

Здесь вес поднимаемого груза распределяется на несколько ветвей каната, поэтому, приложив к тяговому концу 

каната усилие Р, можно поднять гораздо больший груз (в нашем примере — 4Р); при этом скорость подъема 

будет в 2 раза меньше, чем при подъеме груза с помощью блока. Ворот дает выигрыш в силе во столько раз, во 

сколько плечо R рукоятки больше радиуса г вала: затрачивая усилие Р, можно поднимать груз, который весит: 

Пререквизиты: Математика І, Физика, Инженерная механика I, Строительные материалы. 

Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Технология реконструкций зданий, Организация 

планирования и управления строительным производством. 
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Ожидаемые результаты обучения: А) Развитие связано с разработкой конструкций повышенной надёжности, 

обладающих высокими техническими параметрами, с одновременным снижением металло- и энергоёмкости, а 

также с созданием комплексов машин, В)совмещающих функции машин периодического и непрерывного 

действия, Манипуляторов и машин-роботов, выполняющих различные операции в труднодоступных местах, в 

опасных для здоровья людей условиях и т.п. С) Примером комплексного подъёмно-транспортного сооружения 

является подвесная Канатная дорога, в которую входят механическое и электрическое оборудование конечных и 

промежуточных станций и рельсовых путей, подвижной состав (вагонетки), тяговые и несущие канаты, 

механическое оборудование линейных опор, строительные сооружения (здания станций, линейные опоры, 

предохранительные мосты и др.). D) Комплексами являются и др. установки, составляющие основу конвейерного 

транспорта (ленточные и канатно-ленточные конвейеры), канатно-подвесного, однорельсового, 

пневмокапсульного (см. Пневматический транспорт) транспорта.Е) владением методами опытной проверки 

оборудования и средств технологического обеспечения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Геотехника нефтегазовых сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Геотехнология нефтегазовых зданий направлена на изучение основ механики грунтов, 
основ структуры нефтегазовых сооружений, научных методов познания и проектирования технологий и 

практического применения основ этих методов. 

Краткое  содержание дисциплины: Каркас, расположение здания, разрезы, вертикальные конструкции, 

размеры, схемы и детали чертежей. Включает в себя расчеты фундаментов, расчеты и расчеты фундаментов, 

схемы определения конструкций фундаментов. 

Пререквизиты: Математика I, Физика, Механика I, Строительные материалы, Архитектура I, Строительные 

конструкции 1.2. 

Постреквизиты: Технология строительного производства 3, Технология возведения постоянных зданий в 

помещениях, Проектирование железобетонных конструкций пространственного и специального строительства. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Навыки современного нефтегазового оборудования проектировать, 

строить, эксплуатировать, контролировать управление фундаментами здания; В) познакомить студентов с 

полевыми и лабораторными методами определения физико-механических свойств почв; В) умение определять и 

проектировать свойства фундаментов для проектирования нефтегазовых сооружений; D) Умение работать над 

проектированием объектов нефтегазового комплекса; Е) Уметь рассчитывать и проектировать инженерные базы и 

подземные сооружения различных инженерно-геологических и гидрогеологических условий. 

 

11.1. Модуль - Технология промышленного и гражданского строительства  «Технология промышленного 
и гражданского строительства» 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Экономика и менеджмент в строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью преподавания дисциплины является обучение знаниям, умениям, навыкам 

необходимым в практической деятельности в отрасли «Строительство» в условиях перехода к рынку; привитие 

будущим руководителям производства умения определять стратегические цели организации, а также достигать 

их, эффективно решая организационные, социальные, управленческие, психологические и другие задачи. 

Краткое  содержание дисциплины: Дисциплина «Экономика и менеджмент в  строительстве»- одна из 

профилирующих дисциплин для студентов инженерно –технических специальностей. Дисциплина содержит 

вопросы теории и практики рыночных  механизмов применительно к  условиям строительства. Знания 

полученные при изучении дисциплины «Экономика и менеджмент в строительстве» будут необходимы в 

дальнейшем при написании дипломного проекта. 

Пререквизиты: Основы экономической теории, Архитектура I, Технология строительного производства І. 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ, Организация планирования и управления 

строительным производством 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать основы, порядок разработки и утверждения оперативных планов; 

В) знать виды учета и отчетности, перечень входящей документации строительного участка, перечень первичной 

документации по учету работ; порядок ведения внутренней участковой документации; С) знать формы и системы 

оплаты труда, систему материального стимулирования; D) уметь рассчитывать показатели производительности 

труда, определять средний разряд работ и рабочих, численный и профессионально-квалификационный состав 

бригады, составлять баланс рабочего времени, проводить анализ деятельности бригад и участков. E) знанием 

организационно-правовых основ управленческой и предпринимательской деятельности, планирования работы 

персонала и фондов оплаты труда 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология строительного производства ІІ 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/106414/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/92959/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/121323/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Цель изучения курса: Теоретические основы, методы и способы выполнения отдельных производственно-

строительных процессов, базирующихся на применении эффективных строительных материалов и конструкций, 

современных технических средств, рациональной организации труда рабочих. 

Краткоесодержание дисциплины: Организационно-технологическая документация строительного 

производства. Вариантное проектирование технологии возведения зданий. Инженерная подготовка 

строительной площадки. Технология возведения подземной части зданий. Технология возведения монолитных 

зданий. Организационно-технологическая документация строительного производства. 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалы, Архитектура, Строительные конструкции 1. 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ, Технология возведения сейсмостойких зданий 

Ожидаемые результаты обучения: А) календарное планирование при возведении сооружений; В) особенности 

проектирования стройгенплана; С) запроектировать объектный и специализированный поток; D)осуществлять 

вариантное проектирование методов возве-дения сооружений; Е) разрабатывать проект производства работ на 

сооружения и здания специального назначения; 

 

11.2. Модуль - Технология автодорожного строительства «Строительство автодорог и аэродромов» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Экономика в автодрожном строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Организовать экономическое и стратегическое планирование студентов, строительство и 

реализацию строительных проектов, провести инженерно-изыскательские работы и рассчитать экономические 

показатели проекта. 

Краткое  содержание дисциплины: Организация дорожно-строительного хозяйства, строительство объектов 

дорожного строительства. 

Пререквизиты: Основы экономической теории, Архитектура I, Технология строительного производства І. 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ, Организация планирования и управления 

строительным производством 

Ожидаемые результаты обучения: А) Понятие транспортного строительства и состав отрасли в Республике 

Казахстан; - освоение основ инвестиционной деятельности в транспортной отрасли, нормативно-правовой базы 

капитальных вложений в отрасль; В) способы реализации различных аспектов системы управления, разные 

способы определения стоимости объектов и эффективности инвестиций в транспортное строительство, 

концепции управления в транспортном строительстве, основные принципы и функции управления в 

транспортном строительстве; В) бизнес-планирование основных разделов и этапов технико-экономического 

обоснования инвестиционного проекта и транспортного строительства; договорные отношения на рынке 
транспортного строительства и транспортного строительства; D) лицензирование предприятий транспортного 

строительства; антимонопольное регулирование деятельности предприятий транспортного строительства; Е) 

антикризисное управление транспортно-коммуникационным и нефтегазовым комплексами Республики 

Казахстан; Должен знать направления диверсификации деятельности транспортной организации. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология, автоматизация и механизация автомобильных дорог 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Разработка и использование средств автоматизации, процессов механизации для 

ускорения работы при проектировании автомобильных дорог. 

Краткое  содержание дисциплины: Разработка средств автоматизации, процессов механизации для снижения 

человеческих потерь и использования современного оборудования и инструментов при проведении дорожно-

строительных работ. 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалы, Архитектура, Строительные конструкции 1. 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ, Техническая эксплуатация и ремонт автодорог 

Ожидаемые результаты обучения изучения: А) Знание технологии автомобильных дорог, принципов работы 

дорожно-строительных организаций. В) Знание принципов работы приборов и средств в процессе 
автоматизации. В) умение работать с нормативными документами по проектированию и механизации 

автомобильных дорог; D) организация автоматизации и механизации дорожного строительства; Д) Знания и 

навыки автоматизации технологии автомобильных дорог, обеспечение качества работ, выполняемых при 

механизации. 

 

11.3. Модуль - Технология строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Экономика в нефтегазовом строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
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Цель изучения курса: Экономическое и стратегическое планирование для студентов, организация и 

осуществление строительства объектов нефтегазового комплекса, инженерно-изыскательские работы до 

организации нефтегазового строительства и умение рассчитывать экономические показатели проекта. 

Краткое содержание дисциплины: Овладение методами экономических расчетов в нефтегазовом 

строительстве; Формирование экономических знаний и экономического планирования по типам разрезов и 

объектов нефтегазового строительства внутри вида; Установление ценовой политики при строительстве 

объектов нефтегазового комплекса и инфраструктуры нефтегазовой инфраструктуры. 

Пререквизиты: Основы экономической теории, Архитектура I, Технология строительного производства І. 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ, Организация планирования и управления 

строительным производством 

Ожидаемые результаты обучения: А) Концепция нефтегазового строительства в Республике Казахстан и 

состав отрасли; овладение основами инвестиционной деятельности в нефтегазовом строительстве, системой 

капитальных вложений в промышленность; В) особенности системы управления в нефтегазовом строительстве, 

различные способы определения стоимости объектов и эффективности инвестиций в транспортное 

строительство, концепции управления в транспортном строительстве, основные принципы и функции 

управления; В) бизнес-планирование основных частей и этапов технико-экономического обоснования 

инвестиционного проекта и нефтегазового строительства; рынок нефтегазового строительства и договорные 
отношения в нефтегазовом строительстве; D) лицензирование предприятий нефтегазового строительства; 

Антимонопольное регулирование предприятий нефтегазового строительства; Е) антикризисное управление 

нефтегазовыми сооружениями и нефтегазовыми комплексами Республики Казахстан; направления 

диверсификации организации нефтегазовых сооружений. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология возведения нефтегазовых сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Технология строительства нефтегазовых объектов будет использоваться будущими 

специалистами при изучении основ механики грунтов, основ конструкции нефтегазовых объектов, технологии 

проектирования сооружений и практического применения основ этих методов. 

Краткое  содержание дисциплины: Проектирование строительства и эксплуатации объектов нефтегазового 

комплекса. Рабочий проект, его содержание и его содержание. Нормативные положения о специальных 

технологических работах нефтегазовых объектов. Создание типовых схем по строительству зданий. Качество 

работы. Технико-экономические показатели. Качество работы. 

Пререквизиты: Геодезия, Строительные материалы, Архитектура, Строительные конструкции 1. 

Постреквизиты: Технология строительного производства ІІІ, Техническая эксплуатация и ремонт здаж№нии 
Ожидаемые результаты обучения: А) Изучение, оценка характера грунтов основания в современных 

нефтегазовых объектах; уметь определять структурные и физико-механические свойства фундаментов; В) Знание 

технологии строительства, расчет структурных параметров нефтегазовых сооружений; сопротивление нагрузки, 

прочность, устойчивость конструкций, умение оценивать. В) определение типа, характеристик нефтегазовых 

сооружений с использованием СНиП; D) стены, полы и т. Д. Нефтегазовых зданий. умение рассчитывать и 

нагрузки на конструкции. D) Знания и навыки для обеспечения качества работ, выполняемых при строительстве 

объектов нефтегазовой отрасли. 

 

5В07290 - СТРОИТЕЛЬСТВО   

(3 курс на базе среднее профессионального образования) 

 

Компонент  
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9.1. Модуль - Технология специального промышленного и гражданского строительства «Технология 

промышленного и гражданского строительства», 20 кредитов 

ПД КВ 
TMBZhbK 

3301 
Технология монтажа бетонных и железобетонных конструкции 5 5     

ПД КВ TVSZ 3302 Технология возведения сейсмостойких зданий 5 5     

ПД КВ TRZ 3303 Технология реконструкций зданий 5 5     

ПД КВ TSP (III) 3304 Технология строительного производства ІІІ 5 5     

9.2. Модуль - Технология специального автодорожного строительства «Строительство автодорог и 

аэродромов»,  20 кредитов  
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9.1. Модуль - Технология специального промышленного и гражданского строительства «Технология 

промышленного и гражданского строительства» 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология монтажа бетонных и железобетонных конструкции 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: формирование профессиональных знаний и необходимых практических навыков 

будущего бакалавра-строителя при возведении зданий и сооружений 

Краткое  содержание дисциплины: календарное планирование при возведении сооружений; Особенности 

проектирования стройгенплана;  методы возведения подземных сооружений;  методы возведения 

мачтобашенных сооружений;  методы возведения надземных резервуаров и газгольдеров;  содержание и 

структуру проекта производства работ (ППР);  СМР;  правила производства и приемки работ при возведении 

сооружений и зданий специального назначения.  запроектировать объектный и специализированный поток; 

осуществлять вариантное проектирование методов возведения сооружений; разрабатывать ППР на сооружения, 
а также на отдельные их части; разрабатывать технологии возведения различных по строительно-

конструктивным характеристикам сооружений; определять состав работ по возведению различных сооружений. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 

строительной отрасли; Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

ПД КВ ZSD 3301 Зимнее содержание дорог 5 5     

ПД КВ SZSSGU 3302 Строительство ЗиС в сложных геологических условиях 5 5     

ПД КВ KRRS 3303 Капитальный ремонт и реконструкция в строительстве 5 5     

ПД КВ MT 3304 Мосты и тоннели 5 5     

9.3. Модуль - Технология специального строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

«Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 20 кредитов 

ПД КВ TBNS 3301 Технология бетонирования нефтегазовых сооружении 5 5     

ПД КВ TVSSNS 3302 
Технология и возведение сейсмостойких сооружении в 

нефтегазовом производстве 
5 5     

ПД КВ TRZS 3303 Технология реконструкции здании и сооружении 5 5     

ПД КВ TVBGNS 3304 
Технология возведения бункеров и газгольдеров, нефтегазовых 

сооружении 
5 5     

10.1. Модуль - Организация промышленного и гражданского строительства «Технология 

промышленного и гражданского строительства», 28 кредитов 

БД КВ TBR 3205 Технология бетонных работ 5 5     

БД КВ OIZ 3206 Обследование и испытание зданий  5 6     

ПД КВ OPUSP 3307 
Организация планирования и управления строительным 

производством 
5 5     

БД   Производственная практика 6 10 

БД   Предипломная практика 6 2 

10.2. Модуль - Организация автодорожного строительства «Строительство автодорог и аэродромов», 28 

кредитов 

БД КВ TBRZV 3205 Технология бетонных работ в зимнее время 5 5     

БД КВ IOAD 3206 Испытание и обследование автомобильных дорог 5 6     

ПД КВ OUSP 3307 Организация  управления строительным производством 5 5     

БД   Производственная практика 6 10 

БД   Предипломная практика 6 2 

10.3. Модуль - Организация строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ», 28 кредитов 

БД КВ TBRMPR 3205 Технология бетонных работ методом прогрева и разогрева 5 5     

БД КВ ONS 3206 Обследование нефтегазовых сооружении 5 6     

ПД КВ OPSP 3307 Организация и планирование строительного производства 5 5     

БД   Производственная практика 6 10 

БД   Предипломная практика 6 2 
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подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология возведения сейсмостойких зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Данная дисциплина отражает современные состояние теории и практики проектирования 

зданий и сооружений в сейсмических районах. В ней излагаются основы расчета и проектирования конструкций, 

зданий на сейсмические воздействия, основы сейсмического макро и микрорайонирования. 

Краткое  содержание дисциплины: современное состояние монолитного домостроения и его проблемы; 

опалубочные, арматурные, бетонные работы; бетонирование при отрицательной температуре воздуха; 

современные технологии и организация производства ограждающих конструкций, кровли, фасадов. 

Пререквизиты: архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 
деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 

строительной отрасли; Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология реконструкций зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: В данном курсе студентам даются общие сведения о технологии реконструкции зданий, 

применяемых в промышленном и гражданском строительстве, их технические и технологические особенности. 

Рассматриваются вопросы использования технологических процессов с наивысшей эффективностью в 

зависимости от характеристик объекта строительства и условий эксплуатации, а также перспективные 

направления их развития. 

Краткое  содержание дисциплины: Обоснование реконструкции. Увеличение объема здания. Усиление 
несущих конструкций. Повышение надежности здания. 

Пререквизиты: Строительные конструкции І, Архитектура I, Технология строительного производства І. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Освоение теоретических знаний по принципам изменения объемно – 

планировочных решений зданий, преобразований застроенных территорий, методам усиления несущих 

конструкций, повышения энергоэффективности зданий. С) Приобретение навыков расчета усиления несущих 

конструкций, конструирования усиления с графической подачей материала и оформлением расчетной части. D) 

Приобретение способности принимать решения по изменению конструктивного решения здания в увязке с 

изменением объемно – планировочного решения. E) знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов оплаты труда. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология строительного производства ІІІ 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: формирование профессиональных знаний и необходимых практических навыков 

будущего бакалавра-строителя при возведении зданий и сооружений 

Краткое  содержание дисциплины: календарное планирование при возведении сооружений; Особенности 
проектирования стройгенплана;  методы возведения подземных сооружений;  методы возведения 

мачтобашенных сооружений;  методы возведения надземных резервуаров и газгольдеров;  содержание и 

структуру проекта производства работ (ППР);  СМР;  правила производства и приемки работ при возведении 

сооружений и зданий специального назначения.  запроектировать объектный и специализированный поток; 

осуществлять вариантное проектирование методов возведения сооружений; разрабатывать ППР на сооружения, 

а также на отдельные их части; разрабатывать технологии возведения различных по строительно-

конструктивным характеристикам сооружений; определять состав работ по возведению различных сооружений. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 
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деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 

строительной отрасли; Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам. 

 

9.2. Модуль - Технология специального автодорожного строительства  «Строительство автодорог и 

аэродромов» 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Зимнее содержание дорог 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: формирование профессиональных знаний и необходимых практических навыков 

будущего бакалавра-строителя при возведении агропромышленного комплекса. Изучение различных методов по 

проектированию и сделать выводы по данному направлению. 
Краткое  содержание дисциплины: Дисциплина о методах проектирование и возведение агропромышленного 

комплекса. Рекомендации по проектировано усиления конструкций. 

Пререквизиты: Геодезия 1, Строительные материалы 1, Архитектуры 1, Строительные конструкции 1 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) методы возведения мачтово-башенных сооружений; методы возведения 

надземных резервуаров и газгольдеров; содержание и структуру проекта производства строительно-монтажных 

работ; В) правила производства и приемки работ при возведении сооружений изданий специального назначения; 

запроектировать объектный и специализированный поток; осуществлять вариантное проектирование методов 

возведениясооружений; С)разрабатывать проекты производства работ на сооружения, а также отдельные их 

части, разрабатывать технологии возведения различных по строительно-конструктивным характеристикам 

сооружений; D) определять состав работ по возведению различных сооружений; разрабатывать проект 

производства работ на сооружения и здания специального назначения; Е)определять состав работ по возведению 

сооружений;  определять трудоемкость и продолжительность возведения зданий;оформлять исполнительную  

документацию. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительство ЗиС в сложных геологических условиях 
Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Исследования  эксплуатационной  среды  и  техника безопасности при проведении 

натурных обследований.  Действительные условия работы сооружений. Выявление и регистрация  осадок  и  

повреждений.  Освидетельствование.  Ознакомление  с  документацией,  осмотр  сооружения  и контрольная  

проверка  размеров  и  сечений.  Методы  моделирования  работы  строительных  конструкций.   

Краткое  содержание дисциплины:  это эффективное (рациональное) использование энергии, или «пятый вид 

топлива» — использование меньшего количества энергии для обеспечения установленного уровня потребления 

энергии в зданиях либо при технологических процессах на производстве. Эта отрасль знаний находится на стыке 

инженерии, экономики, юриспруденции и социологии. Для населения — это значительное сокращение 

коммунальных расходов, для страны — экономия ресурсов, повышение производительности промышленности и 

конкурентноспособности, для экологии — ограничение выбросапарниковых газов в атмосферу, для 

энергетических компаний — снижение издержек на топливо и необоснованных трат на строительство. В отличие 

от экономии энергии (сбережение, сохранение энергии), главным образом направленного на уменьшение 

энергопотребления, энергоэффективность (полезность энергопотребления) — полезное (эффективное) 

расходование энергии. 

Пререквизиты:Математика І, Строительные конструкции 1, Архитектура I. 

Постреквизиты:Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) изучение методики и технологии научного исследования, подготовки 

научных отчётов и написания научных статей и работ. В) Методология научного познания и творчества. Методы 

обработки экспериментальных данных. С) Математическое моделирование. Изучение ме-тодики и техники 

научного труда, технологии научного труда, подготовки научных отчётов и написания работ. D) Порядок 

производства научных исследований. E) Основные принципы проведения обследований и испытаний объектов 

строительства, как в Казахстане, так и за рубежом, проблемы обследования и испытания строительных 

конструкций, исследования и разработки, направленные на дальнейшее развитие теории и практики, создания 

прогрессивных и экономически целесообразных решений.  Для успешного освоения материалов этой 

дисциплины необходимо повторение  разделов физики, высшей математики.Разделы курса, читаемые кафедрой 

охватывают сложнейшие специальные вопросы обследования и испытаний,  которые  часто  встречаются  и  

просто  необходимы  в  ежедневной  инженерной  деятельности  наших выпускников с расчетно-конструкторским 

уклоном. 

http://investments.academic.ru/1243/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C


460 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Капитальный ремонт и реконструкция в строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Полная структура зданий и сооружений. Структурные типы, весовые сборки. 

Определение статической нагрузки. Методы их расчета, отличия, преимущества, недостатки. Сеть, расчет, 

их преимущества и особенности. Классификация строительных конструкций. Строительные материалы и 

конструкции на основе искусственного наполнителя. Особенности дизайна искусственных зданий. 

Строительные конструкции, используемые при проектировании искусственных зданий. Машины и 

механизмы, используемые при проектировании искусственных сооружений. 

Краткое  содержание дисциплины: Этот подход стимулирует чувство достижения для каждого студента, что 

делает его самим учебным заведением, в котором студент должен управлять своими знаниями и управлять ими, 

то есть студент адаптируется к ответственности за свои знания, а в будущем - к своему профессиональному росту 

и карьере. ответственность. Следовательно, студент, как потребитель, доволен знаниями, которые могут 

улучшить свои знания на рынке труда. 

Пререквизиты: Строительные конструкции I, Строительная техника и оборудование, Строительные материалы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) освоение конструкции искусственных зданий, освоение строительных 

конструкций, необходимых для проектирования искусственных зданий, умение собирать нагрузки на 

промежуточные и накладные покрытия, применять теоретические знания на практике; В) Для построения и 

изучения строительных чертежей необходимо подготовить конструкторскую документацию и освоить основные 

схемы строительства. В) Разработка строительных конструкций, машин и оборудования при эксплуатации 

технологических процессов. Г) освоение строительных норм и правил, работа со всеми нормативными 

документами, необходимыми для проектирования зданий; Д) Знание цен, управление технологическим 

процессом, монтаж, тестирование и ввод в эксплуатацию инженерно-строительных проектов конструкций, 

систем и оборудования, образцов продукции, выпускаемых предприятием. 

 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Мосты и тоннели 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: металлические и железобетонные конструкции, изучение их работы при статических и 

динамических нагрузках, а также освоение конструкций мостов и тоннелей из различных типов металлических 
и железобетонных, смешанных конструкций. 

Краткое  содержание дисциплины: Характеристика и разновидности металла и железобетона (долговечные и 

неметаллические, роликовые, высокопрочные и съемные стали, стальные конструкции для строительных 

конструкций); Основные принципы метода сборки и расчета нагрузок на металлические и железобетонные 

конструкции в условиях граничных условий (расчеты соединения металлоконструкций), а также для  

проектирования автомобильных и железнодорожных мостов. Проектирование и строительство мостов и 

туннелей, определение типа их натяжения и условий деформации, строительство мостов и тоннелей, 

оптимизация выбора оптимального варианта технической осуществимости для технического проектирования; 

Пререквизиты: Инженерная графика 1,2, Машиностроение, Строительные материалы, Архитектура 1, 

Строительные конструкции1,2. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Полное освоение строительных конструкций и материалов, связанных с 

проектированием и строительством мостов и туннелей; В) Обеспечение разработки основ теории сопротивления 

металлических и железобетонных конструкций у учащихся при различных статических и динамических 

нагрузках - горизонтальном изгибе, эксцентрическом сжатии, центральном и эксцентриковом напряжении, 

кручение; В) продемонстрировать основные правила теории сопротивления натурным испытаниям металла, 

железобетона; студентам объяснить основы теории строительства железных дорог в различных 
стрессоустойчивых элементах и различных напряженно-деформированных состояниях, обучить студентов 

навыкам проектирования и проектирования массовых и промышленных зданий и гражданских зданий; D) 

освоение всего процесса строительства, организации, использования машин и оборудования при проектировании 

мостов. E) приобретение практических навыков в расчете и проектировании студенческих мостов и туннелей. 

 

9.3. Модуль - Технология специального строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

«Строительство газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология бетонирования нефтегазовых сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
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Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины «Технология бетонирования нефтегазовых сооружении» 

является формирование у обучающихся обще-профессиональных компетенций ПК-8 а именно овладение 

студентами навыками участия в составе коллектива исполнителей, в проведении испытаний при сооружении и 

ремонте резервуарных парков, терминалов и газохранилищ и их технологического оборудования, а так же 

осуществления поверки основных средств измерений при производстве и эксплуатации наземных транспортно-

технологических машин.  

Краткое  содержание дисциплины: Разработка технологической документации для производства, 

модернизации, эксплуатации и технического обслуживания наземных транспортно-технологических машин и их 

технологического оборудовани  

Пререквизиты: Архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате освоения дисциплины студент должен знать основные 

научные направления науки и техники в области эксплуатации машин нефтегазового комплекса, методы выбора 

и создания критериев оценки исследований;  В) В результате освоения дисциплины студент должен уметь 

анализировать состояние научно-технической проблемы в области диагностики и технической эксплуатации 

машин нефтегазового комплекса и на этой основе определить цель исследования, методы и средства ее 

реализации; С) В результате освоения дисциплины студент должен знать современные 
информационнокоммуникационные технологии, основные методы, способы и средства получения, хранения и 

переработки информации, современное состояние уровня и направление развития компьютерной техники и 

программных средств, основные требования к информационной безопасности, в том числе защиты коммерческой 

тайны;  D) В результате освоения дисциплины студент должен знать виды и содержание эксплуатационной 

документации по контролю технического состояния и ремонта машин нефтегазового комплекса, их разработке, 

заполнение и ведение; Е) В результате освоения дисциплины студент должен иметь навыки составления 

инструкций и рекомендаций по выполнению технических обслуживаний и ремонтов машин нефтегазового 

комплекса, разработки месячных планов-графиков остановки машин на ТО и ремонт. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология и возведение сейсмостойких сооружении в нефтегазовом 

производстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Данная дисциплина отражает  теоретические основы и практические навыкам по 

технологии обследования и испытания (диагностики) конструкций, в том числе определение объемов 

диагностики, последовательности выполнения работ, технологические операции при обследовании конструкций 

в зависимости от цели, составление фактических расчетных схем, замеров конструкций, учет факторов, 
снижающих несущую способность конструкций и их материалов, вызывающих сверхнормативные деформации. 

Краткое  содержание дисциплины: Общая характеристика землетрясений и их последствия, история развития, 

причины и условия возникновения землетрясений, пути снижения ущерба от землетрясения.; интенсивность 

землетрясения в баллах, шкала землетрясений, влияние расстояния, глубины очага и влияние геологических 

условий на интенсивность землетрясений.; бетонирование при отрицательной температуре воздуха; 

прогнозирование места и времени землетрясения, последствия землетрясений, характерные повреждения 

надземных и подземных конструкций, особенности повреждения зданий различных конструктивных решений. 

Пререквизиты: Архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) прогнозирование места и времени землетрясения. сведения о способах 

ведения строительно-монтажных работ при возведении объектов различного назначения, изучить принципы 

организации строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и 

производственной деятельности строительно-монтажных организаций; В) Статическая теория, этапы создания и 

развития динамических теорий.; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения сейсмостойких зданий; D) дифференциальные уравнения 

сейсмических колебаний систем с одной степенью свободы с учетом и без учета рассеяния энергии. 

Дифференциальные уравнения сейсмических колебаний систем с несколькими степенями свободы.; Е) 
способностью разрабатывать причины и условия возникновения землетрясений, пути снижения ущерба от 

землетрясения. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология реконструкции здании и сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является изучение технологии возведения зданий и сооружений из 

сборных, монолитных и сборно-монолитных, железобетонных а также металлических конструкций, различных 

конструктивных систем и назначения. 

Краткое  содержание дисциплины: основные положения технологии; технологии возведения земляных и 

подземных сооружений, зданий из сборных конструкций, зданий с применением монолитного железобетона, 

наземных инженерных сооружений; технология возведения зданий и сооружений в особых условиях. 
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Пререквизиты: Строительные материалы, Строительные конструкции І, Архитектура I,Технология 

Строительного производства І. 

Постреквизиты: Дипломная проетироавние 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современные технологии возведения зданий и сооружений; 

основные методы выполнения отдельных видов и комплексов строительно-монтажных работ (СМР); методы 

технологической увязки (СМР); методику проектирования основных параметров технологического процесса на 

различных стадиях возведения здания; В) содержание и структуру проектов производства возведения зданий и 

сооружений; С)современное состояние и перспективы развития инженерных сооружений, их конструкцию и 

способы эксплуатации; уметь запроектировать общий и специализированные технологические процессы; 

разработать графики выполнения строительно-монтажных работ; разрабатывать строительный генеральный план 

на разных стадиях возведения зданий и сооружений; формировать структуру строительных работ; осуществлять 

вариантное проектирование технологии возведения зданий и сооружений; разрабатывать проекты производства 

строительно-монтажных работ; D) разрабатывать параметры различных технологий возведения зданий и 

сооружений. Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология возведения бункеров и газгольдеров, нефтегазовых сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Данная дисциплина отражает  теоретические основы и практические навыкам по 

технологии обследования и испытания (диагностики) конструкций, в том числе определение объемов 

диагностики, последовательности выполнения работ, технологические операции при обследовании конструкций 

в зависимости от цели, составление фактических расчетных схем, замеров конструкций, учет факторов, 

снижающих несущую способность конструкций и их материалов, вызывающих сверхнормативные деформации. 

Краткое  содержание дисциплины: Общая характеристика землетрясений и их последствия, история развития, 

причины и условия возникновения землетрясений, пути снижения ущерба от землетрясения.; интенсивность 

землетрясения в баллах, шкала землетрясений, влияние расстояния, глубины очага и влияние геологических 

условий на интенсивность землетрясений.; бетонирование при отрицательной температуре воздуха; 

прогнозирование места и времени землетрясения, последствия землетрясений, характерные повреждения 

надземных и подземных конструкций, особенности повреждения зданий различных конструктивных решений. 

Пререквизиты: Архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) прогнозирование места и времени землетрясения. сведения о способах 
ведения строительно-монтажных работ при возведении объектов различного назначения, изучить принципы 

организации строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и 

производственной деятельности строительно-монтажных организаций; В) Статическая теория, этапы создания и 

развития динамических теорий.; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения сейсмостойких зданий; D) дифференциальные уравнения 

сейсмических колебаний систем с одной степенью свободы с учетом и без учета рассеяния энергии. 

Дифференциальные уравнения сейсмических колебаний систем с несколькими степенями свободы.; Е) 

способностью разрабатывать причины и условия возникновения землетрясений, пути снижения ущерба от 

землетрясения. 

 

10.1. Модуль - Организация промышленного и гражданского строительства «Технология 

промышленного и гражданского строительства» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология бетонных работ 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля 

Краткое  содержание дисциплины: Приготовление бетонной смеси в зависимости от потребности: на 

приобъектных бетоносмесительных установках циклического и непрерывного действия и на бетонных заводах. 

Основные операции приготовления бетонной смеси. Последовательность подбора состава бетона, дозирование 

составляющих. Склады цемента и заполнителей их оборудование. 

Пререквизиты: Строительные конструкции 1,2. Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для бетонных работ, готовить различные оверхности под бетонирование, изготовлять, ремонтировать 

и собирать из готовых элементов различные виды опалубки;  В) устанавливать и разбирать опалубку различных 

бетонных и железобетонных конструкции, контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных 
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работ; С) приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным способом;  D) 

читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ, организовывать рабочее место с учетом 

требований безопасности работ, транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами; Е) 

соблюдать правила безопасности работ; контролировать качество исходных материалов для бетонных смесей, 

проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка основания, опалубки, лесов 

и подмостей, арматуры и закладных деталей). 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Обследование и испытание зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Цели  и  задачи  обследования.  Способы  организации  и  проведения    обследования.  

Общая характеристика  методов  обследования.  Методика  обследования  элементов  зданий.  Обследование  

оснований  и фундаментов  зданий.  Геотехнический  мониторинг.    Обследование  стен,  колонн,  столбов  и  

стоек.  Обследование междуэтажных  и  чердачных  перекрытий  и  покрытий.  Обследование  кровель  и  

подкрановых  конструкций. Обследование  сварных,  болтовых  и  заклепочных  соединений.  Исследования  

эксплуатационной  среды  и  техника безопасности при проведении натурных обследований.  Действительные 

условия работы сооружений. Выявление и регистрация  осадок  и  повреждений.  Освидетельствование.  
Ознакомление  с  документацией,  осмотр  сооружения  и контрольная  проверка  размеров  и  сечений.  Методы  

моделирования  работы  строительных  конструкций.   

Краткое  содержание дисциплины: Проверка качества состояния материалов и соединений. Отбор образцов. 

Оценка прочности  материала по механическим характеристикам его  поверхностного  слоя.  Неразрушающие  

методы  контроля.  Акустические,  ионизирующие, магнитные,  электрические  и  другие  неразрушающие  

методы.  Статические  испытания.  Динамические  испытания. Нагрузки. Измерения при статических 

испытаниях. Проведение испытаний. Нагрузки.  Измерения при динамических испытаниях.  Проведение 

испытаний. 

Пререквизиты:Математика І, Строительные конструкции 1, Архитектура I. 

Постреквизиты:Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) изучение методики и технологии научного исследования, подготовки 

научных отчётов и написания научных статей и работ. В) Методология научного познания и творчества. Методы 

обработки экспериментальных данных. С) Математическое моделирование. Изучение ме-тодики и техники 

научного труда, технологии научного труда, подготовки научных отчётов и написания работ. D) Порядок 

производства научных исследований. E) Основные принципы проведения обследований и испытаний объектов 

строительства, как в Казахстане, так и за рубежом проблемы обследования и испытания строительных 

конструкций, исследования и разработки, направленные на дальнейшее развитие теории и практики, создания 
прогрессивных и экономически целесообразных решений.  Для успешного освоения материалов этой 

дисциплины необходимо повторение  разделов физики, высшей математики. Разделы курса, читаемые кафедрой 

охватывают сложнейшие специальные вопросы обследования и испытаний,  которые  часто  встречаются  и  

просто  необходимы  в ежедневной  инженерной  деятельности  наших выпускников с расчетно-конструкторским 

уклоном. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация планирования и управления строительным производством 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: овладение будущими специалистами теоретических основ проектирования строительных 

процессов, общих положений, современных методов и способов производства общестроительных работ.  знания 

и навыки по управлению, организации, планирования производства. 

Краткое  содержание дисциплины: Организационные модели в управлении производством. Сетевые графики и матрицы 

процессов. Поточные методы. Планирование производственных площадок, временные сооружения и снабжения. Расчет 

количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график производственных работ и расчет запасов.  

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 
Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) основные представления, знания, умения и навыки в 

результате изучения дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 

строительной отрасли; Е) уметь  устанавливать состав рабочих операций, строительных процессов и работ, 

обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства. 

 

10.2. Модуль - Организация автодорожного строительства «Строительство автодорог и аэродромов» 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология бетонных работ в зимнее время 

Автор программы: Мукашева А.С., Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Технология бетонных работ в зимнее время» является 

формирование у студентов знаний в области основных технологий и технологической последовательности 

выполнения бетонных работ в зимних условиях. Изучение данной дисциплины формирует также знания в 

области проектирования бетонных работ с применением современных строительных машин и других средств 

механизации. 

Краткое  содержание дисциплины: контроль за соблюдением технологической дисциплины; приёмка, освоение 

и обслуживание технологического оборудования и машин; организация метрологического обеспечения 

технологических процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владение технологией, методами доводки и освоения технологических 
процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;  В) методами доводки 

и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования В результате освоения дисциплины студент должен знать фазовые превращения воды при 

различных температурах, влияние отрицательной температуры на формирование структуры и твердение бетона 

при отрицательных температурах, методы выдерживания бетона зимой, основные технологические параметры 

методов выдерживания бетона в зимних условиях.; С) В результате освоения дисциплины студент должен уметь 

рассчитывать основные технологические параметры методов зимнего бетонирования монолитных конструкций.; 

D) В результате освоения дисциплины студент способен произвести оценку и выбор наиболее оптимальных 

методов выдерживания бетона в зимних условиях; Е) использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Испытание и обследование автомобильных дорог 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Разработка и изучение технологической схемы и свойств асфальтобетонных конструкций 

автомобильных дорог. 
Краткое  содержание дисциплины: Теоретические и лабораторные расчеты проблем деформаций кровельных 

слоев кровель при изменении климата, силовом воздействии. 

Пререквизиты: Инженерная графика 1,2, Машиностроение 1, Строительные материалы, Архитектура 1, 

Строительные конструкции I. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) обсудить структурные и конструктивные свойства асфальтобетонных 

конструкций; В) Работа с технологической схемой использования кровельного покрытия в соответствии с 

нормами; В) Знание принципов работы дорожно-строительной техники на основе использования кровельных 

конструкций крыши; Г) умение работать с принципами и схемами укладки асфальтобетона, применяемого в 

дорожном строительстве; Е) Теоретические знания студентов по проектированию ковровых кровельных 

конструкций. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация  управления строительным производством 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.  

Цель изучения курса: знания и навыки по управлению, организации, планирования производства. 

Краткое  содержание дисциплины: Организационные модели в управлении производством. Сетевые графики и матрицы 
процессов. Поточные методы. Планирование производственных площадок, временные сооружения и снабжения. Расчет 

количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график производственных работ и расчет запасов.  

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 
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строительной отрасли; Е) определять объемы работ, составлять акты на выполнения работы принимать 

выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством. 

 

10.3. Модуль - Организация строительства газонефтепроводов и газонефтехранилищ «Строительство 

газонефтепроводов и газонефтехранилищ» 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология бетонных работ методом прогрева и разогрева 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Технология бетонных работ методом прогрева и 

разогрева» является формирование у студентов знаний в области основных технологий и технологической 

последовательности выполнения бетонных работ в зимних условиях. Изучение данной дисциплины формирует 

также знания в области проектирования бетонных работ с применением современных строительных машин и 

других средств механизации. 

Краткое  содержание дисциплины: контроль за соблюдением технологической дисциплины; приёмка, освоение 

и обслуживание технологического оборудования и машин; организация метрологического обеспечения 

технологических процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 
строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;  В) методами доводки 

и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования В результате освоения дисциплины студент должен знать фазовые превращения воды при 

различных температурах, влияние отрицательной температуры на формирование структуры и твердение бетона 

при отрицательных температурах, методы выдерживания бетона зимой, основные технологические параметры 

методов выдерживания бетона в зимних условиях.; С) В результате освоения дисциплины студент должен уметь 

рассчитывать основные технологические параметры методов зимнего бетонирования монолитных конструкций.; 

D) В результате освоения дисциплины студент способен произвести оценку и выбор наиболее оптимальных 

методов выдерживания бетона в зимних условиях; Е) использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Обследование нефтегазовых сооружении 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Исследования  эксплуатационной  среды  и  техника безопасности при проведении 

натурных обследований.  Действительные условия работы сооружений. Выявление и регистрация  осадок  и  

повреждений.  Освидетельствование.  Ознакомление  с  документацией,  осмотр  сооружения  и контрольная  

проверка  размеров  и  сечений.  Методы  моделирования  работы  строительных  конструкций.   

Краткое  содержание дисциплины: это эффективное (рациональное) использование энергии, или «пятый вид 

топлива» — использование меньшего количества энергии для обеспечения установленного уровня потребления 

энергии в зданиях либо при технологических процессах на производстве. Эта отрасль знаний находится на стыке 

инженерии, экономики, юриспруденции и социологии. Для населения — это значительное сокращение 

коммунальных расходов, для страны — экономия ресурсов, повышение производительности промышленности и 

конкурентноспособности, для экологии — ограничение выбросапарниковых газов в атмосферу, для 

энергетических компаний — снижение издержек на топливо и необоснованных трат на строительство. В отличие 

от экономии энергии (сбережение, сохранение энергии), главным образом направленного на уменьшение 
энергопотребления, энергоэффективность (полезность энергопотребления) — полезное (эффективное) 

расходование энергии. 

Пререквизиты: Инженерная  механика 1, Строительные конструкции І. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение методики и технологии научного исследования, подготовки 

научных отчётов и написания научных статей и работ. В) Методология научного познания и творчества. Методы 

обработки экспериментальных данных. С) Математическое моделирование. Изучение ме-тодики и техники 

научного труда, технологии научного труда, подготовки научных отчётов и написания работ. D) Порядок 

производства научных исследований. E) Основные принципы проведения обследований и испытаний объектов 

строительства, как в Казахстане, так и за рубежом, проблемы обследования и испытания строительных 

конструкций, исследования и разработки, направленные на дальнейшее развитие теории и практики, создания 

прогрессивных и экономически целесообразных решений.  Для успешного освоения материалов этой 

http://investments.academic.ru/1243/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C


466 

 

дисциплины необходимо повторение  разделов физики, высшей математики.Разделы курса, читаемые кафедрой 

охватывают сложнейшие специальные вопросы обследования и испытаний,  которые  часто  встречаются  и  

просто  необходимы  в  ежедневной  инженерной  деятельности  наших выпускников с расчетно-конструкторским 

уклоном. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация и планирование строительного производства 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: знания и навыки по управлению, организации, планирования производства. 

Краткое  содержание дисциплины: Организационные модели в управлении производством. Сетевые графики и матрицы 

процессов. Поточные методы. Планирование производственных площадок, временные сооружения и снабжения. Расчет 

количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график производственных работ и расчет запасов. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 
строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 

строительной отрасли; Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и 

стадии реализации. 

 

 

 

 

 

5В072900  - СТРОИТЕЛЬСТВО  

 Специализация: «Технология промышленного и гражданского строительства» 

4 курс 

 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 
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10.1. Модуль - Научные исследования, 8 кредитов 

БД КВ ONI 4229 Основы научных исследований 7 3 

БД КВ OIZ 42230 Обследование и испытание зданий  7 5 

10.2. Модуль - Наука и тенденция в строительном производстве, 8 кредитов 

БД КВ EZZhS 4229 Энергосберегающие здания жилого сектора 7 3 

БД КВ EUR 4230 Энергоэффективность и устойчивое развитие 7 5 

10.3. Модуль - Современное строительство, 8 кредитов 

БД КВ UZSU 4229 Управление затратами строительных услуг 7 3 

БД КВ PDRSU 4230 
Предпринимательская деятельность на рынке строительных 

услуг 
7 5 

12.1. Модуль - Технология строительного производства I, 25 кредитов 

ПД ОК TSP (I) 3303 Технология строительного производства І 5 3 

ПД КВ TSP (II) 3304 Технология строительного производства ІІ 6 6     

ПД КВ EMS 3305 Экономика и менеджмент в строительстве 6 6     

ПД КВ TSP (III) 4306 Технология строительного производства ІІІ 7 5 

ПД КВ TRZ 4307 Технология реконструкций зданий 7 5 

12.2. Модуль -Технология строительство, 25 кредитов 

ПД ОК TSP (I) 3303 Технология строительного производства І 5 3 

ПД КВ TSAK 3304 Технология сооружений агропромышленного комплекса 6 6     
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ПД КВ MS 3305 Менеджмент в строительстве 6 6     

ПД КВ TPZ 4306 Технология промышленных зданий 7 5 

ПД КВ TGZ 4307 Технология гражданских зданий 7 5 

12.3. Модуль - Технология гражданского и промышленного строительство, 25 кредитов 

ПД ОК TSP (I) 3303 Технология строительного производства І 5 3 

ПД КВ TRR 3304 Технология ремонтных работ 6 6     

ПД КВ EP 3305 Экономика промышленности 6 6     

ПД КВ ORSO 4306 Основы ремонта строительных объектов 7 5 

ПД КВ TRSO 4307 Технология реконструкций  строительных объектов 7 5 

13.1. Модуль - Специальное строительство I, 10 кредитов 

ПД КВ PPSZhK 4308 
Проектирование пространственных и специальных 

железобетонных конструкций 
7 5 

ПД КВ TVSZ 4309 Технология возведения сейсмостойких зданий 7 5 

13.2. Модуль - Специальное строительство II, 10 кредитов 

ПД КВ PDK 4308 Проектирование деревянных конструкции 7 5 

ПД КВ OSZ 4309 Основы сейсмостойких зданий 7 5 

13.3. Модуль - Проектирование специальных сооружений, 10 кредитов 

ПД КВ KKSO 4308 Контроль качества строительных объектов 7 5 

ПД КВ ISZ 4309 Испытания сейсмостойких зданий 7 5 

14.1. Модуль - Организация строительного производства I, 25 кредитов 

ПД КВ TBR 4310 Технология бетонных работ 7 5 

ПД КВ OPUSP 4311 
Организация планирования и управления строительным 

производством 
7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Предипломная практика 8 5 

14.2. Модуль - Организация технологий строительство, 25 кредитов 

ПД КВ TBRZV 4310 Технология бетонных работ в зимнее время 7 5 

ПД КВ OUSP 4311 Организация  управления строительным производством 7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Предипломная практика 8 5 

14.3. Модуль - Организация, урпавление строительным производством, 25 кредитов 

ПД КВ TBRMPR 4310 Технология бетонных работ методом прогрева и разогрева 7 5 

ПД КВ OPSP 4311 Организация и планирование строительного производства 7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Предипломная практика 8 5 

 

10.1. Модуль - Научные исследования 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы научных исследований 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Изучение данного курса позволит студенту сформировать навыки  ведения 

исследовательской работы, абстрактного логического мышления, применения  и использования методов 

индукции и дедукции и  критического анализа; выявления и преодоления неструктурированных проблем и 

применения навыков в решении возникающих проблем; в определении приоритетов в условиях ограниченных 

ресурсов и планирования работы с соблюдением жесткого графика. 

Краткое  содержание дисциплины: основные положения о науке; классификация, дифференциация и 

интеграция наук; методологические основы научного познания и творчества; научное знание; наука и искусство: 

единство целей и различие средств; научное исследование: понятие, цель, постановка задач, «древо целей»; 

методы исследования: назначение, классификация, общенаучные методы исследования; элементы научного 

исследования; выбор научного направления, темы, постановки научных вопросов; основные этапы научно- 

исследовательской работы; научная гипотеза: 

Пререквизиты: Математические методы и моделирования, Теория вероятности и математическая статистика. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) принципы планирования, организации, постановки и проведения 
научных исследований; В) планировать эксперимент, выполнять грамотную обработку, анализ и оформление 

результатов; С) умелой и оперативной работы с литературой и другими источниками информации; понятие, роль 

в исследованиях; научная информация: источники, поиск, накопление, систематизация, обзор и анализ; D) 

основы научной организации труда при поиске источников и при работе с научной информацией; основные 

понятия об изобретении, классификация изобретений, формула изобретения, понятие о патенте, патентная 
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литература; Е) экспериментальное исследование: особенности, цель и задачи, планирование; виды 

экспериментов; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Обследование и испытание зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Цели  и  задачи  обследования.  Способы  организации  и  проведения    обследования.  

Общая характеристика  методов  обследования.  Методика  обследования  элементов  зданий.  Обследование  

оснований  и фундаментов  зданий.  Геотехнический  мониторинг.    Обследование  стен,  колонн,  столбов  и  

стоек.  Обследование междуэтажных  и  чердачных  перекрытий  и  покрытий.  Обследование  кровель  и  

подкрановых  конструкций. Обследование  сварных,  болтовых  и  заклепочных  соединений.  Исследования  

эксплуатационной  среды  и  техника безопасности при проведении натурных обследований.  Действительные 

условия работы сооружений. Выявление и регистрация  осадок  и  повреждений.  Освидетельствование.  

Ознакомление  с  документацией,  осмотр  сооружения  и контрольная  проверка  размеров  и  сечений.  Методы  

моделирования  работы  строительных  конструкций.   

Краткое  содержание дисциплины: Проверка качества состояния материалов и соединений. Отбор образцов. 

Оценка прочности  материала по механическим характеристикам его  поверхностного  слоя.  Неразрушающие  
методы  контроля.  Акустические,  ионизирующие, магнитные,  электрические  и  другие  неразрушающие  

методы.  Статические  испытания.  Динамические  испытания. Нагрузки. Измерения при статических 

испытаниях. Проведение испытаний. Нагрузки.  Измерения при динамических испытаниях.  Проведение 

испытаний. 

Пререквизиты:Математика І, Строительные конструкции 1, Архитектура I. 

Постреквизиты:Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) изучение методики и технологии научного исследования, подготовки 

научных отчётов и написания научных статей и работ. В) Методология научного познания и творчества. Методы 

обработки экспериментальных данных. С) Математическое моделирование. Изучение ме-тодики и техники 

научного труда, технологии научного труда, подготовки научных отчётов и написания работ. D) Порядок 

производства научных исследований. E) Основные принципы проведения обследований и испытаний объектов 

строительства, как в Казахстане, так и за рубежом проблемы обследования и испытания строительных 

конструкций, исследования и разработки, направленные на дальнейшее развитие теории и практики, создания 

прогрессивных и экономически целесообразных решений.  Для успешного освоения материалов этой 

дисциплины необходимо повторение  разделов физики, высшей математики. Разделы курса, читаемые кафедрой 

охватывают сложнейшие специальные вопросы обследования и испытаний,  которые  часто  встречаются  и  

просто  необходимы  в ежедневной  инженерной  деятельности  наших выпускников с расчетно-конструкторским 
уклоном. 

 

10.2. Модуль - Наука и тенденция в строительном производстве 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Энергосберегающие здания жилого сектора 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Исследования  эксплуатационной  среды  и  техника безопасности при проведении 

натурных обследований.  Действительные условия работы сооружений. Выявление и регистрация  осадок  и  

повреждений.  Освидетельствование.  Ознакомление  с  документацией,  осмотр  сооружения  и контрольная  

проверка  размеров  и  сечений.  Методы  моделирования  работы  строительных  конструкций.   

Краткое  содержание дисциплины: это эффективное (рациональное) использование энергии, или «пятый вид 

топлива» — использование меньшего количества энергии для обеспечения установленного уровня потребления 

энергии в зданиях либо при технологических процессах на производстве. Эта отрасль знаний находится на стыке 

инженерии, экономики, юриспруденции и социологии. Для населения — это значительное сокращение 

коммунальных расходов, для страны — экономия ресурсов, повышение производительности промышленности и 

конкурентноспособности, для экологии — ограничение выбросапарниковых газов в атмосферу, для 
энергетических компаний — снижение издержек на топливо и необоснованных трат на строительство. В отличие 

от экономии энергии (сбережение, сохранение энергии), главным образом направленного на уменьшение 

энергопотребления, энергоэффективность (полезность энергопотребления) — полезное (эффективное) 

расходование энергии. 

Пререквизиты:Математика І, Строительные конструкции 1,Архитектура I. 

Постреквизиты:Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение методики и технологии научного исследования, подготовки 

научных отчётов и написания научных статей и работ. В) Методология научного познания и творчества. Методы 

обработки экспериментальных данных. С) Математическое моделирование. Изучение ме-тодики и техники 

научного труда, технологии научного труда, подготовки научных отчётов и написания работ. D) Порядок 

производства научных исследований. E) Основные принципы проведения обследований и испытаний объектов 

строительства, как в Казахстане, так и за рубежом, проблемы обследования и испытания строительных 
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конструкций, исследования и разработки, направленные на дальнейшее развитие теории и практики, создания 

прогрессивных и экономически целесообразных решений.  Для успешного освоения материалов этой 

дисциплины необходимо повторение  разделов физики, высшей математики.Разделы курса, читаемые кафедрой 

охватывают сложнейшие специальные вопросы обследования и испытаний,  которые  часто  встречаются  и  

просто  необходимы  в  ежедневной  инженерной  деятельности  наших выпускников с расчетно-конструкторским 

уклоном. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Энергоэффективность и устойчивое развитие 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Исследования  эксплуатационной  среды  и  техника безопасности при проведении 

натурных обследований.  Действительные условия работы сооружений. Выявление и регистрация  осадок  и  

повреждений.  Освидетельствование.  Ознакомление  с  документацией,  осмотр  сооружения  и контрольная  

проверка  размеров  и  сечений.  Методы  моделирования  работы  строительных  конструкций.   

Краткое  содержание дисциплины: это эффективное (рациональное) использование энергии, или «пятый вид 

топлива» — использование меньшего количества энергии для обеспечения установленного уровня потребления 

энергии в зданиях либо при технологических процессах на производстве. Эта отрасль знаний находится на стыке 
инженерии, экономики, юриспруденции и социологии. Для населения — это значительное сокращение 

коммунальных расходов, для страны — экономия ресурсов, повышение производительности промышленности и 

конкурентноспособности, для экологии — ограничение выбросапарниковых газов в атмосферу, для 

энергетических компаний — снижение издержек на топливо и необоснованных трат на строительство. В отличие 

от экономии энергии (сбережение, сохранение энергии), главным образом направленного на уменьшение 

энергопотребления, энергоэффективность (полезность энергопотребления) — полезное (эффективное) 

расходование энергии. 

Пререквизиты:Математика І, Строительные конструкции 1,Архитектура I. 

Постреквизиты:Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение методики и технологии научного исследования, подготовки 

научных отчётов и написания научных статей и работ. В) Методология научного познания и творчества. Методы 

обработки экспериментальных данных. С) Математическое моделирование. Изучение ме-тодики и техники 

научного труда, технологии научного труда, подготовки научных отчётов и написания работ. D) Порядок 

производства научных исследований. E) Основные принципы проведения обследований и испытаний объектов 

строительства, как в Казахстане, так и за рубежом, проблемы обследования и испытания строительных 

конструкций, исследования и разработки, направленные на дальнейшее развитие теории и практики, создания 

прогрессивных и экономически целесообразных решений.  Для успешного освоения материалов этой 
дисциплины необходимо повторение  разделов физики, высшей математики.Разделы курса, читаемые кафедрой 

охватывают сложнейшие специальные вопросы обследования и испытаний,  которые  часто  встречаются  и  

просто  необходимы  в  ежедневной  инженерной  деятельности  наших выпускников с расчетно-конструкторским 

уклоном. 

10.3. Модуль - Современное строительство 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Управление затратами строительных услуг 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины «Управление затратами строительных услуг являются затраты во 

всем их разнообразии. С развитием рыночных отношений усиливается внимание к организации и внедрению 

современных методов хозяйственных расчетов, калькулирования и бюджетирования в организациях 

(предприятиях).  

Краткое  содержание дисциплины: Затраты находятся в непрерывном движении, изменении. В частности, 

постоянно изменяются цены на приобретаемое сырье и материалы, тарифы ВХОД - Данные и информация - 

Внутренняя и внешняя информация - Финансовая и нефинансовая - Количественная и качественная - Разработка 

базовой структуры учета затрат и результатов предприятия по периодам их возникновения, элементам, местам 
возникновения и источникам - Выбор способов пересчета накладных расходов - Отражение в аналитической 

таблице результатов перераспределения затрат - Определение результирующих показателей по источникам 

затрат, их интерпретация - Другое ВЫХОД Использование информации в хозяйственной деятельности на 

электроэнергию, различные услуги связи, транспортировки и т.д. Как предмет управления, затраты отличаются 

таким многообразием, что невозможно описать весь спектр приемов и методов в управлении ими.  

Пререквизиты: Математика І, Строительные конструкции 1, Архитектура I. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) своевременное и правильное отражение фактических накладных 

расходов предприятия по соответствующим объектам; В) предоставление информации для оперативного 

контроля над эффективностью использования ресурсов по центрам ответственности и источникам затрат; С) 

выявление резервов для повышения эффективности использования ресурсов; D) использовать методы расчета 
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себестоимости на основе выбранных объектов учета затрат и целей управления затратами; E) формулировать 

предложения для принятия решений по управлению прибылью. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Предпринимательская деятельность на рынке строительных услуг 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является изучение технологии возведения зданий и сооружений из 

сборных, монолитных и сборно-монолитных, железобетонных а также металлических конструкций, различных 

конструктивных систем и назначения. 

Краткое  содержание дисциплины: сущность, состав и классификация основных и обо-ротных средств 

предприятий перерабатывающих производств; трудовые ресурсы предприятия, себестоимость продукции, 

прибыль и рентабельность предприятия, инвестиционная политика предприятия; основы менеджмента и 

предпринимательской деятельности на предприятии, экономико-математические методы в  управлении 

предприятием; процесс  управления и принятия решений; методы управления организацией; коммуникации в 

управлении. 

Пререквизиты: Математика І, Строительные конструкции 1, Архитектура I. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) Знание  основ  экономики  строительной  фирмы.  Умение рассчитывать 

себестоимость строительно-монтажных работ, выполнять экономические расчеты по оценке эффективности 

использования основного и оборотного капитала предприятии. Знание основ ценообразования в строительстве. 

В) Умение выполнять расчеты по экономической оценке деятельности строительной фирмы. Анализирование 

практических и экономических аспектов организации рационального использования энергоресурсов 

применительно к региональным условиям; сформированность понятийного аппарата; применение знаний 

основных законодательно-нормативных С) основные законодательно-нормативные документы РК по 

энергосбережению;  традиционные и альтернативные виды энергии; о способах  получения новых видов 

топливных и энергетических ресурсов; об  энергетическом  балансе  промышленного  предприятия,  основах  

тарифной политики  при  использовании  тепловой  и  электрической  энергии,  о  нормировании 

энергопотребления; о способах уменьшения расхода топлива за счет учета графиков электрических и тепловых 

нагрузок; D)Экономическая  эффективность  инвестиций  в  строительстве.  Экономика   проектирования.  

Основные и оборотные фонды в строительстве. E) о причинах тепловых потерь в зданиях и сооружениях и 

возможных путях уменьшения потерь, об использовании современных теплоизолирующих материалов, 

применение которых значительно уменьшает потери тепла; об основных энергоэффективных и 

энергосберегающих технологиях и оборудовании в строительстве; 

 
12.1. Модуль - Технология строительного производства I 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология строительного производства ІІІ 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: формирование профессиональных знаний и необходимых практических навыков 

будущего бакалавра-строителя при возведении зданий и сооружений 

Краткое  содержание дисциплины: календарное планирование при возведении сооружений; Особенности 

проектирования стройгенплана;  методы возведения подземных сооружений;  методы возведения 

мачтобашенных сооружений;  методы возведения надземных резервуаров и газгольдеров;  содержание и 

структуру проекта производства работ (ППР);  СМР;  правила производства и приемки работ при возведении 

сооружений и зданий специального назначения.  запроектировать объектный и специализированный поток; 

осуществлять вариантное проектирование методов возведения сооружений; разрабатывать ППР на сооружения, 

а также на отдельные их части; разрабатывать технологии возведения различных по строительно-

конструктивным характеристикам сооружений; определять состав работ по возведению различных сооружений. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование  
Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 

строительной отрасли; Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
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Наименование дисциплины: Технология реконструкций зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Освоение на теоретической основе технологий модернизации зданий и сооружений 

современными методами и способами обучение теоретическому основам и практической реализации выполнения 

работ по модернизации зданий и сооружений 

Краткое  содержание дисциплины: Роль модернизации жилых и общественных зданий в решении социальных, 

градостроительных и архитектурных проблем. Срок службы здания и его фактический износ. Особенности 

производства работ при модернизации. Состав проекта по организации строительства модернизации. Исходные 

материалы для разработки проекта организации строительства модернизации. Разработка проекта на выполнение 

модернизации промышленных предприятий. Периодический план работ по модернизации. Строительный 

генеральный план в условиях модернизации. Состав и мероприятия работ на подготовительном этапе. 

Формирование обеспечительных-дополнительных и обслуживающих организаций при сбережении. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, технология строительного производства, Строительные 

материалы. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) в) овладение теоретическими знаниями о принципах изменяющего 

пространства- решения планировки зданий, методы усиления поддержки энергоэффективности зданий, 
строений, сооружений . D)умение принимать решения об изменении конструктивного проектирования здания 

относительно пространственного изменения. E) знание институциональной базы бизнеса и управления, 

планирование кадровых и зарплатных средств. 

 

12.2. Модуль - Технология строительство 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология промышленных зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: расчетно графические работы по технологическому процесу проектирование и 

возведение промышленных зданий.   

Краткое  содержание дисциплины: календарное планирование при возведении сооружений; Особенности 

проектирования стройгенплана;  методы возведения подземных сооружений;  методы возведения 

мачтобашенных сооружений;  методы возведения надземных резервуаров и газгольдеров;  содержание и 

структуру проекта производства работ (ППР);  СМР;  правила производства и приемки работ при возведении 

сооружений и зданий специального назначения.  запроектировать объектный и специализированный поток; 

осуществлять вариантное проектирование методов возведения сооружений;  
Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) правила обоснования норм проектирования промышленных зданий; В) 

принципы трассирования промышленных зданий на практике; С)методы проектирования сооружений 

промышленного водоотвода, земляного полотна, пересечений и примыканий, методы проектирования заводов 

по производстве строительных материалов и заводов других отраслей; D) разрабатывать ППР на сооружения, а 

также на отдельные их части; Е) разрабатывать технологии возведения различных по строительно-

конструктивным характеристикам сооружений;  определять состав работ по возведению различных сооружений.  

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология гражданских зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является изучение технологии возведения зданий и сооружений из 

сборных, монолитных и сборно-монолитных, железобетонных а также металлических конструкций, различных 

конструктивных систем и назначения. 

Краткое  содержание дисциплины: основные положения технологии; технологии возведения земляных и 

подземных сооружений, зданий из сборных конструкций, зданий с применением монолитного железобетона, 
наземных инженерных сооружений; технология возведения зданий и сооружений в особых условиях. 

Пререквизиты: Строительные конструкции І, Архитектура I,Технология строительного производства І. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современные технологии возведения зданий и сооружений; 

основные методы выполнения отдельных видов и комплексов строительно-монтажных работ (СМР); методы 

технологической увязки (СМР); методику проектирования основных параметров технологического процесса на 

различных стадиях возведения здания; В) содержание и структуру проектов производства возведения зданий и 

сооружений; С) современное состояние и перспективы развития инженерных сооружений, их конструкцию и 

способы эксплуатации; уметь запроектировать общий и специализированные технологические процессы; 

разработать графики выполнения строительно-монтажных работ; разрабатывать строительный генеральный план 

на разных стадиях возведения зданий и сооружений; формировать структуру строительных работ; осуществлять 

вариантное проектирование технологии возведения зданий и сооружений; разрабатывать проекты производства 
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строительно-монтажных работ; D) разрабатывать параметры различных технологий возведения зданий и 

сооружений. Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 

 

12.3. Модуль - Технология гражданского и промышленного строительство 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы ремонта строительных объектов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Дисциплина имеет целью  изложение  основных положений статистического 

приемочного контроля, изучение правил и средств измерений, методов расчета и обоснование  оценочных 

значений статистических показателей качества строительно-монтажных работ. 

Краткое  содержание дисциплины: Развитие мышления, позволяющего оценивать современные проблемы 

обеспечения безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов экономики, привития 

навыком принятия решений по обеспечению безопасности, сохранения работоспособности и здоровья человека 

в процессе трудовой деятельности в различных сферах деятельности. 
Пререквизиты: Строительные конструкции І, Архитектура I,Технология строительного производства І. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные положения и задачи строительного производства; виды и 

особенности строительных работ при возведении зданий и сооружений; В)потребные ресурсы; техническое и 

тарифное нормирование; С) требования к качеству строительной продукции и методы ее обеспечения; D) 

методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии 

реализации; Е) методы  и способы технологии  строительных процессов, включая обычные и экстремальные 

условия;  требования к технике безопасности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология реконструкций  строительных объектов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является изучение технологии возведения зданий и сооружений из 

сборных, монолитных и сборно-монолитных, железобетонных а также металлических конструкций, различных 

конструктивных систем и назначения. 

Краткое  содержание дисциплины: основные положения технологии; технологии возведения земляных и 

подземных сооружений, зданий из сборных конструкций, зданий с применением монолитного железобетона, 
наземных инженерных сооружений; технология возведения зданий и сооружений в особых условиях. 

Пререквизиты: Строительные материалы, Строительные конструкции І, Архитектура I,Технология 

строительного производства І. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать современные технологии возведения зданий и сооружений; 

основные методы выполнения отдельных видов и комплексов строительно-монтажных работ (СМР); методы 

технологической увязки (СМР); методику проектирования основных параметров технологического процесса на 

различных стадиях возведения здания; В) содержание и структуру проектов производства возведения зданий и 

сооружений; С) современное состояние и перспективы развития инженерных сооружений, их конструкцию и 

способы эксплуатации; уметь запроектировать общий и специализированные технологические процессы; 

разработать графики выполнения строительно-монтажных работ; разрабатывать строительный генеральный план 

на разных стадиях возведения зданий и сооружений; формировать структуру строительных работ; осуществлять 

вариантное проектирование технологии возведения зданий и сооружений; разрабатывать проекты производства 

строительно-монтажных работ; D) разрабатывать параметры различных технологий возведения зданий и 

сооружений. Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных подразделений, составление 

технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным формам. 

 

13.1. Модуль - Специальное строительство I 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование пространственных и специальных железобетонных конструкций 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: ознакомить будущих бакалавров с мировым опытом строительства зданий и сооружений 

с пространственными несущими конструкциями (тонкостенные оболочки, висячие и вантовые системы) и 

привить первоначальные навыки расчета и проектирования подобных конструкций. 

Краткое  содержание дисциплины: Классификация оболочковых покрытий.Статический расчет методами 

теории упругости. Статический расчет пологих оболочек. Расчет куполов методом предельного равновесия. 

Расчет тонкостенного купола. Краевые усилия в куполе. Прямоугольные оболочки положительнойкривизны. 
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Прямоугольные оболочки отрицательной кривизны. Пологая гибкая нить. Пологая упругая нить. Вантовые 

фермы. 

Пререквизиты: Архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) выработка у будущего бакалавра понимания целесообразности 

применения пространственных конструкций как с экономической, так и архитектурно-конструкторской точек 

зрения; привитие студентам терминологии, применяемой в проектировании пространственных оболочечных и 

висячих конструкций; В) выработка понимания принципов функционирования пространственных несущих 

системам и формирование навыков привязывания к этим принципам рациональных конструкторских решений; 

С)привитие навыков использования прикладных программ для ЭВМ; D) освоение студентами существующей 

классификации пространственных оболочечных и висячих конструкций зданий и сооружений; E)ознакомление 

студентов с лучшими достижениями отечественного и мирового опыта проектирования и строительства 

пространственных несущих конструкций зданий и сооружений. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология возведения сейсмостойких зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Цель изучения курса: Данная дисциплина отражает современные состояние теории и практики проектирования 

зданий и сооружений в сейсмических районах. В ней излагаются основы расчета и проектирования конструкций, 

зданий на сейсмические воздействия, основы сейсмического макро и микрорайонирования. 

Краткое  содержание дисциплины: современное состояние монолитного домостроения и его проблемы; 

опалубочные, арматурные, бетонные работы; бетонирование при отрицательной температуре воздуха; 

современные технологии и организация производства ограждающих конструкций, кровли, фасадов. 

Пререквизиты: Архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 

строительной отрасли; Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, составление технической документации, а также установленной отчетности по утвержденным 
формам. 

13.2. Модуль - Специальное строительство II 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Проектирование деревянных конструкции 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью изучаемой дисциплины является ознакомление со свойствами эффективных 

материалов, необходимых для пластмассовых и деревянных конструкций; ознакомление с путями расчетов, 

обеспечивающих эксплуатационные условия ферм, балок, колонн и т. д.; овладение студентами навыками выбора 

наиболее эффективных конструктивных решений для достижения экономически эффективного варианта; 

изучение и изучение методов проектирования некоторых специальных производственно – гражданских зданий и 

сооружений, количественной, отраслевой оценки сечений основных несущих конструкций с различными 

материалами. 

Краткое  содержание дисциплины: Изготовление, транспортирование, монтаж деревянных и пластмассовых 

конструкций не требуют больших рабочих затрат и применения больших механизмов. Эти конструкции 

надежны, устойчивы, подходят очень долго, если они правильно используют. 

Пререквизиты: Инженерная графика 1,2, строительные материалы; архитектура 1, Строительные конструкции 
1,2. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) изучение возможности проектирования материалов и методов 

вычислительных элементов АЖК В) знание основных форм плоскостей и трехмерных конструкций из дерева и 

пластмасс; знание основ производства технологии АЖК; с) знание основных положений и требований для 

использования в качестве части зданий и сооружений различного назначения. АСПК учится использовать 

современные вычислительные методы для проектирования; D) учится использовать современные, нормативно-

технические и справочные средства; Обучение и проектирование основных форм АЖК, состоящих из зданий и 

сооружений различного назначения.E) способность производить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных расчетов, разрабатывать проектную и операционно-техническую документацию, 

контролировать выпуск законченных строительных работ, проекты развития и техническую документацию, 

стандарты, технические и другие нормативные документы, хранить в здании. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы сейсмостойких зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Данная дисциплина отражает владение основами проектирования и строительства зданий 

и сооружений в сейсмических районах. В ней излагается представление о сейсмичности и сейсмостойкости,  

знание методов сейсмостойкого строительства и проектирования, привить навыки по выбору эффективных 

конструктивных решений, ознакомление с видами и расчётными схемами сейсмостойких строительных 

конструкций. 

Краткое  содержание дисциплины: особенности объемно-планировочного и конструктивного решения зданий, 

возводимых в сейсмических районах, принципы расчета, особенности поведения зданий различного 

конструктивного решения при сейсмических воздействиях, методику инженерного анализа последствий 

землетрясений, основы проектирования зданий и сооружений в сейсмических районах, способы усиления и 

восстановления строительных конструкций, поврежденных землетрясением, методы определения 

сейсмостойкости зданий и сооружений. 

Пререквизиты: Архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) особенности объемно-планировочного и конструктивного решения 

зданий, возводимых в сейсмических районах, принципы расчета, особенности поведения зданий различного 

конструктивного решения при сейсмических воздействиях, методику инженерного анализа последствий 

землетрясений. В) Прогнозирование места и времени землетрясения. Последствия землетрясений.; С) 

сформировать задачи  инженерно- сейсмометрической службы, сейсмометрическая аппаратура,  методика 

обработки информации.;D) ознакомить с основами природы и гипотезы о причинах землетрясений, типы 

землетрясений, сейсмические волны, виды, характер распространения сейсмических волн.; Е) способностью 

прогнозирование места и времени землетрясения, последствия землетрясений, характерные  повреждения 

надземных и  подземных конструкций, особенности повреждения зданий различных конструктивных решений. 

 

 

 

13.3. Модуль - Проектирование специальных сооружений 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Контроль качества строительных объектов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Цель изучения курса: Целью изучаемой дисциплины является ознакомление со свойствами эффективных 

материалов, необходимых для пластмассовых и деревянных конструкций; ознакомление с путями расчетов, 

обеспечивающих эксплуатационные условия ферм, балок, колонн и т. д.; овладение студентами навыками выбора 

наиболее эффективных конструктивных решений для достижения экономически эффективного варианта; 

изучение и изучение методов проектирования некоторых специальных производственно – гражданских зданий и 

сооружений, количественной, отраслевой оценки сечений основных несущих конструкций с различными 

материалами. 

Краткое  содержание дисциплины: Изготовление, транспортирование, монтаж деревянных и пластмассовых 

конструкций не требуют больших рабочих затрат и применения больших механизмов. Эти конструкции 

надежны, устойчивы, подходят очень долго, если они правильно используют. 

Пререквизиты: Инженерная графика 1,2, Строительные материалы; архитектура 1, Строительные конструкции 

1,2. 

Постреквизиты: Диплоное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) формирование представления о взаимосвязи и сущности этапов 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности; В) ознакомление с основными образцами 

интеллектуальной деятельности и получения выгоды от результатов исследований, выведенных на рынок; 

овладение основными этапами проведения аудита результатов интеллектуальной деятельности, выполнения 
анализа и отбора бизнес-идей; С) основы контроля технологических процессов и повышения качества продукции 

стройиндустрии. Основные факторы и условия, влияющие на качество продукции. D) основы формирования 

качества строительных материалов и изделий основные положения системы управления качеством продукции. 

Управление качеством на основе стандартизации. Оценка качества готовой продукции. E) методы оценки и 

показатели качества. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Испытания сейсмостойких зданий 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Данная дисциплина отражает  теоретические основы и практические навыкам по 

технологии обследования и испытания (диагностики) конструкций, в том числе определение объемов 

диагностики, последовательности выполнения работ, технологические операции при обследовании конструкций 
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в зависимости от цели, составление фактических расчетных схем, замеров конструкций, учет факторов, 

снижающих несущую способность конструкций и их материалов, вызывающих сверхнормативные деформации. 

Краткое  содержание дисциплины: Общая характеристика землетрясений и их последствия, история развития, 

причины и условия возникновения землетрясений, пути снижения ущерба от землетрясения.; интенсивность 

землетрясения в баллах, шкала землетрясений, влияние расстояния, глубины очага и влияние геологических 

условий на интенсивность землетрясений.; бетонирование при отрицательной температуре воздуха; 

прогнозирование места и времени землетрясения, последствия землетрясений, характерные повреждения 

надземных и подземных конструкций, особенности повреждения зданий различных конструктивных решений. 

Пререквизиты: Архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) прогнозирование места и времени землетрясения. сведения о способах 

ведения строительно-монтажных работ при возведении объектов различного назначения, изучить принципы 

организации строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и 

производственной деятельности строительно-монтажных организаций; В) Статическая теория, этапы создания и 

развития динамических теорий.; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения сейсмостойких зданий; D) дифференциальные уравнения 

сейсмических колебаний систем с одной степенью свободы с учетом и без учета рассеяния энергии. 
Дифференциальные уравнения сейсмических колебаний систем с несколькими степенями свободы.; Е) 

способностью разрабатывать причины и условия возникновения землетрясений, пути снижения ущерба от 

землетрясения. 

14.1. Модуль - Организация строительного производства I 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология бетонных работ 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля 

Краткое  содержание дисциплины: Приготовление бетонной смеси в зависимости от потребности: на 

приобъектных бетоносмесительных установках циклического и непрерывного действия и на бетонных заводах. 

Основные операции приготовления бетонной смеси. Последовательность подбора состава бетона, дозирование 

составляющих. Склады цемента и заполнителей их оборудование. 

Пререквизиты: Архитектура 1, Строительные конструкции 1,2. Технология строительного производства І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для бетонных работ, готовить различные оверхности под бетонирование, изготовлять, ремонтировать 

и собирать из готовых элементов различные виды опалубки;  В) устанавливать и разбирать опалубку различных 

бетонных и железобетонных конструкции, контролировать и устранять дефекты выполнения опалубочных 

работ; С) приготавливать бетонную смесь по заданному составу ручным и механизированным способом;  D) 

читать рабочие чертежи и схемы производства бетонных работ, организовывать рабочее место с учетом 

требований безопасности работ, транспортировать бетонную смесь к месту укладки различными способами; Е) 

соблюдать правила безопасности работ; контролировать качество исходных материалов для бетонных смесей, 

проверять готовность блоков и участков сооружений к бетонированию (подготовка основания, опалубки, лесов 

и подмостей, арматуры и закладных деталей). 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация планирования и управления строительным производством 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: овладение будущими специалистами теоретических основ проектирования строительных 

процессов, общих положений, современных методов и способов производства общестроительных работ.  знания 

и навыки по управлению, организации, планирования производства. 
Краткое  содержание дисциплины: Организационные модели в управлении производством. Сетевые графики и матрицы 

процессов. Поточные методы. Планирование производственных площадок, временные сооружения и снабжения. Расчет 

количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график производственных работ и расчет запасов.  

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) основные представления, знания, умения и навыки в 

результате изучения дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 
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строительной отрасли; Е) уметь  устанавливать состав рабочих операций, строительных процессов и работ, 

обоснованно выбирать метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства. 

 

14.2. Модуль - Организация технологий строительство 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология бетонных работ в зимнее время 

Автор программы: Мукашева А.С., Шильмагамбетова Ж.Ж., Таханова Г.Ж. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Технология бетонных работ в зимнее время» является 

формирование у студентов знаний в области основных технологий и технологической последовательности 

выполнения бетонных работ в зимних условиях. Изучение данной дисциплины формирует также знания в 

области проектирования бетонных работ с применением современных строительных машин и других средств 

механизации. 

Краткое  содержание дисциплины: контроль за соблюдением технологической дисциплины; приёмка, освоение 

и обслуживание технологического оборудования и машин; организация метрологического обеспечения 

технологических процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой 
продукции, машин и оборудования. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;  В) методами доводки 

и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования В результате освоения дисциплины студент должен знать фазовые превращения воды при 

различных температурах, влияние отрицательной температуры на формирование структуры и твердение бетона 

при отрицательных температурах, методы выдерживания бетона зимой, основные технологические параметры 

методов выдерживания бетона в зимних условиях.; С) В результате освоения дисциплины студент должен уметь 

рассчитывать основные технологические параметры методов зимнего бетонирования монолитных конструкций.; 

D) В результате освоения дисциплины студент способен произвести оценку и выбор наиболее оптимальных 

методов выдерживания бетона в зимних условиях; Е) использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация  управления строительным производством 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б.  

Цель изучения курса: знания и навыки по управлению, организации, планирования производства. 

Краткое  содержание дисциплины: Организационные модели в управлении производством. Сетевые графики и матрицы 

процессов. Поточные методы. Планирование производственных площадок, временные сооружения и снабжения. Расчет 

количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график производственных работ и расчет запасов.  

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 
строительной отрасли; Е) определять объемы работ, составлять акты на выполнения работы принимать 

выполненные работы и осуществлять контроль за их качеством. 

 

14.3. Модуль - Организация, урпавление строительным производством 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология бетонных работ методом прогрева и разогрева 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Целью освоения дисциплины «Технология бетонных работ методом прогрева и 

разогрева» является формирование у студентов знаний в области основных технологий и технологической 

последовательности выполнения бетонных работ в зимних условиях. Изучение данной дисциплины формирует 
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также знания в области проектирования бетонных работ с применением современных строительных машин и 

других средств механизации. 

Краткое  содержание дисциплины: контроль за соблюдением технологической дисциплины; приёмка, освоение 

и обслуживание технологического оборудования и машин; организация метрологического обеспечения 

технологических процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации 

строительных объектов и объектов жилищно-коммунального хозяйства, а также качества выпускаемой 

продукции, машин и оборудования. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) Владение технологией, методами доводки и освоения технологических 

процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, сооружений, инженерных систем, 

производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и оборудования;  В) методами доводки 

и освоения технологических процессов строительного производства, эксплуатации, обслуживания зданий, 

сооружений, инженерных систем, производства строительных материалов, изделий и конструкций, машин и 

оборудования В результате освоения дисциплины студент должен знать фазовые превращения воды при 

различных температурах, влияние отрицательной температуры на формирование структуры и твердение бетона 
при отрицательных температурах, методы выдерживания бетона зимой, основные технологические параметры 

методов выдерживания бетона в зимних условиях.; С) В результате освоения дисциплины студент должен уметь 

рассчитывать основные технологические параметры методов зимнего бетонирования монолитных конструкций.; 

D) В результате освоения дисциплины студент способен произвести оценку и выбор наиболее оптимальных 

методов выдерживания бетона в зимних условиях; Е) использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация и планирование строительного производства 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: знания и навыки по управлению, организации, планирования производства. 

Краткое  содержание дисциплины: Организационные модели в управлении производством. Сетевые графики и матрицы 

процессов. Поточные методы. Планирование производственных площадок, временные сооружения и снабжения. Расчет 

количество запасов, графики движения рабочих. Календарный график производственных работ и расчет запасов. 

Пререквизиты: Строительные машины и оборудование, Технология строительного производства І, ІІ, 

Строительные конструкции І, ІІ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) сведения о способах ведения строительно-монтажных работ и 

организации рабочих мест при возведении объектов различного назначения.изучить принципы организации 

строительства отдельных объектов и их комплексов, организационных структур и производственной 

деятельности строительно-монтажных организаций; В) раскрыть понятийный аппарат фундаментального и 

прикладного аспектов дисциплины; С) сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; D) ознакомить с основами управления в 

строительной отрасли; Е) способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений, методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и 

стадии реализации. 

 

6В07302 –ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО  

2 курс 
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5.1 Модуль – Социально -гуманитарные науки и спорт, 14 кредитов  

ООД КВ OBP 2112 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

ООД ОК Fil 2113 Философия 3 5 

ООД ОК FK 2114 Физическая культура 3,4 4 

5.2 Модуль - Социальные науки и спорт, 14 кредитов  

ООД КВ OP 2112 Основы права 3 5 

ООД ОК Fil 2113 Философия 3 5 
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ООД ОК FK 2114 Физическая культура 3,4 4 

6.1 Модуль - Общетехнические дисциплины, 13 кредитов 

БД КВ SM 2215 Сопротивление материалов 3 5 

БД ВК Him 2216 Химия 3 3 

БД КВ EiE 2217 Электротехника и электроника 4 5 

6.2 Модуль - Технические дисциплины, 13 кредитов  

БД КВ TM 2215 Техническая механика 3 5 

БД ВК Him 2216 Химия 3 3 

БД КВ EOTS 2217 
Электроснабжение оборудований транспортного 

строительства 
4 5 

7.1 Модуль - Инженеринг строительства, 15 кредитов 

БД КВ IS 2218 Инженерные системы 3 5 

БД КВ IGMG 2219 Инженерная геология, механика грунтов 4 5 

БД КВ MSSS 2220 
Метрология, стандартизация и сертификация в 

строительстве 
4 5 

7.2 Модуль - Оснащение и контроль дорожного строительства, 15 кредитов 

БД КВ ISO 2218 Инженерные сети и оборудования 3 5 

БД КВ DG 2219 Дорожное грунтоведение 4 5 

БД КВ MKKIP 2220 Метрология, контроль качества и испытания в производстве 4 5 

8.1 Модуль - Основы производственной деятельности, 18 кредитов 

БД КВ CSO 2221 Цифравизация строительной отрасли 3 5 

БД ВК DSM 2222 Дорожно-строительные материалы 4 5 

БД КВ OTTS 2323 Охрана труда в транспортном строительстве 4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

8.2 Модуль -  Цифровизация производства и строительные материалы, 18 кредитов 

БД КВ CSAD 2221 Цифравизация строительства автомобильных дорог 3 5 

БД ВК DSM 2222 Дорожно-строительные материалы 4 5 

БД КВ OOSSAD 2323 
Охрана окружающей среды при строительстве 

автомобильных дорог 
4 5 

БД   Производственная практика 4 3 

 

5.1 Модуль - Социально-гуманитарные науки и спорт 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое  содержание дисциплины:  понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 
бизнес-план предпринимательской стуктуры; В) Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой;  С) собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D) использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е) владеть: 

навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

5.2 Модуль - Социальные науки и спорт 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: м.ю.н. Бекбауова Асель 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение государства и права. Понятие и сущность государства. Типы 

и формы государства. Механизм государства и функции государства. Гражданского общества и правового 
государства. Понятие, сущность, принципы и функции права. Источники (форма) права, норма права, правовые 
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отношения. Правовое творчество и реализация права. Правонарушения и ответственность перед законом. 

Понятие права. Сущность понятия права. Понятие и виды функций права. Источники права. Норма права. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистамС. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность.E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

6.1 Модуль –   Общетехнические дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины:Сопротивление материалов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Освоение методов расчета на прочность, жесткость и устойчивость элементов 

конструкций и машин. 

Краткое  содержание дисциплины:  Метод сечений. Построение эпюр внутренних сил при простых 

нагружениях. Растяжение и сжатие прямого стержня. Расчеты на прочность и жесткость при растяжении и 

сжатии. Геометрические характеристики поперечных сечений. Сдвиг. Кручение. Изгиб. Определение 

перемещений при изгибе. Косой изгиб и изгиб с растяжением или сжатием стержня. Теория напряжений и 

деформаций. 

Пререквизиты: Высшая сатематика. Физика.Инженерная геодезия 

Постреквизиты:  Строительные конструкции. Строительная механика.  

Ожидаемые результаты изучения: А) знать теоретические положения, лежащие в основе расчета на прочность, 

жесткость и устойчивость стержневых систем; В) основы напряженно - деформированного состояния твердого 

тела; С) методы расчета на прочность и жесткость при сложном и динамическом нагружениях;  D) уметь 

производить типовые расчеты на прочность, жесткость и устойчивость стержневых систем;  Е) проводить анализ 

напряженного и деформированного состояния в точке тела; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Химия 

Автор  программы: Рахметова Г.А. 

Цель изучения курса:Курс «Химия» рассматривает теоретические основы и закономерности химии будущих 

специалистов металлургической отрасли; 

Краткая содержание дисциплины: химия атомное строение, периодическое строение Д. И. Менделеева, законы 

и системы электролитов, теорию растворов и электролитов, окислительно-восстановительные и процессы 

электролиза, а также свойства и методы получения металлов 

Пререквизиты: Математика,  Химия, Физика 

Постреквизиты: Инженерная механика I,  Инженерная механика II, Строительные машины и оборудования 

Ожидаемые результаты обучения: А) химия служит теоретическим фундаментом современной химической 

технологии; В) рассматриваются вопросы общей характеристики элементов; С) химических превращений ;D)  

изучение химии необходимо для технических специальностей, особенно металлургии ; Е) электрохимию. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Электротехника и электроника 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
Цель изучения курса: Подготовка квалифицированных инженеров, имеющих не только глубокую 

теоретическую подготовку, но и обладающие необходимыми практическими навыками в области электрических 

и магнитных явлений природы. 

Краткое  содержание дисциплины: Данный курс отражает вопросы, такие как основы теории электрических и 

магнитных цепей; принципы действия и основные характеристики электрических машин, трансформаторов и 

других электротехнических устройств, а также рассмотрены типовые режимы работы электропривода. 

Пререквизиты: Математика,  Химия, Физика 

Постреквизиты: Инженерная механика I,  Инженерная механика II, Строительные машины и оборудования 

Ожидаемые результаты изучения: А) знать состав и назначение элементов обобщенной схемы системы 

передачи информации, способы временного и частотного представлений детерминированных и случайных 

непрерывных, импульсных и цифровых сигналов, основные соотношения, определяющие производительность 

источников и пропускную способность каналов; В) способы решения задачи помехоустойчивого приема при 
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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; С) уметь выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и других 

преобразований в соответствии с характеристиками каналов (уровнем помех, статистикой ошибок); D) оценивать 

эффективность систем передачи информации и их возможности обеспечения необходимой скорости и верности 

передачи; Е) разбираться в принципах работы новых систем передачи и функциях их элементов. 

 

6.2 Модуль – Технические дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Техническая механика 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Освоение общих законов и методов технической механики; формирование умений 

использования теоретических положений дисциплины при решении профессиональных задач. 

Краткое  содержание дисциплины: Статика: Основные понятия и аксиомы статики. Плоская система 

сходящихся сил. Пара сил. Момент силы относительно точки. Плоская система произвольно расположенных сил. 

Трение. Пространственная система сил. Центр тяжести. Кинематика: Основные понятия кинематики. 
Кинематика точки. Простейшие движения твердого тела. Сложное движение точки. Динамика: Основные 

понятия и аксиомы. Понятие о силе инерции. Метод кинетостатики. Работа постоянной и переменной силы. 

Работа равнодействующей и силы тяжести. Мощность. КПД машин и механизмов. Сопротивление материалов: 

Растяжение и сжатие. Изгиб. Детали машин: Общие сведения о передачах.  Общие сведения о некоторых 

механизмах. Общие сведения о редукторах. 

Пререквизиты: Высшая сатематика. Физика.Инженерная геодезия 

Постреквизиты:  Строительные конструкции. Строительная механика.  

Ожидаемые результаты изучения: А) знать основные подходы к формализации и моделированию движения и 

равновесия материальных тел; постановку и методы решения задач о движении и равновесии механических 

систем;  В) уметь применять знания, полученные по технической механике, при изучении дисциплин 

профессионального цикла; С) владеть первичными навыками и основными методами решения математических 

задач из общеинженерных и специальных дисциплин профилизации; методами практического использования 

современных компьютеров для обработки информации и основами численных методов решения инженерных 

задач; D) графическими способами решения метрических задач пространственных объектов на чертежах, 

методами проецирования и изображения пространственных форм на плоскости проекции; Е) основными 

современными методами постановки, исследования и решения задач механики. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Электроснабжение оборудований транспортного  строительства 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Конебаев Е.У., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса:  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  содержание дисциплины : Данный курс отражает вопросы, такие как основы теории электрических и 

магнитных цепей; принципы действия и основные характеристики электрических машин, трансформаторов и 

других электротехнических устройств, а также рассмотрены типовые режимы работы электропривода. 

Пререквизиты: Математика,  Химия, Физика 

Постреквизиты: Инженерная механика I,  Инженерная механика II, Строительные машины и оборудования 

Ожидаемые результаты изучения: А) знать состав и назначение элементов обобщенной схемы системы 

передачи информации, способы временного и частотного представлений детерминированных и случайных 

непрерывных, импульсных и цифровых сигналов, основные соотношения, определяющие производительность 

источников и пропускную способность каналов; В) 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; С) уметь 

выбирать способы модуляции, кодирования, приема сигналов и других преобразований в соответствии с 

характеристиками каналов (уровнем помех, статистикой ошибок); D)оценивать эффективность систем передачи 

информации и их возможности обеспечения необходимой скорости и верности передачи; Е)разбираться в 

принципах работы новых систем передачи и функциях их элементов. 

 

7.1 Модуль –  Инженеринг строительства 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Инженерные системы 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
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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  содержание дисциплины : Дисциплина «Инженерные системы» состоит из двух разделов. В разделе 

«Системы водоснабжения и канализации» рассматриваются вопросы об устройстве систем водоснабжения и 

канализации городов, жилых районов и зданий, о методах очистки природной и сточной воды, приводятся 

основы расчета сетей водопровода и канализации. Раздел «Строительная теплотехника, теплогазоснабжение и 

вентиляция» раскрывает вопросы энергосбережения зданий, устройства теплоснабжения, вентиляции и 

кондиционирования воздуха зданий, основные методы расчета и условия выбора оборудования.  

Пререквизиты: Математика, Физика, Инженерная геодезия 

Постреквизиты: Инженерная механика II,  Инженерное сооружение дорог, Инженерно-геологические 

изыскания дорог 

Ожидаемые результаты обучения: А) овладение студентами основными понятиями об устройстве сетей и 

систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения и вентиляции зданий, жилых районов 

городов и основами гидравлического расчета; Б) знать  теоретические основы расчета и проектирования 
инженерных сетей, систем и оборудования; принцип работы оборудования зданий, сооружений водоснабжения, 

канализации, теплогазоснабжения населенных мест и зданий в условиях охраны окружающей среды; состав и 

содержание рабочих проектов; С) производить оценку качества выполняемых работ; D) уметь: выбирать и 

конструировать инженерные системы для проектируемого здания, Е) рассчитывать конструктивные элементы 

инженерных систем и выбирать необходимое оборудование.    

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Инженерная геология, механика грунтов 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

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  содержание 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. 

Пререквизиты: Математика, Экология и устойчивое развитие, Химия 

Постреквизиты: Геотехника, Основания и фундаменты. 

Ожидаемые результаты обучения: А) применение студентами полученных знаний для решения теоретических 

и практических вопросов в области инженерной геологии, механики грунтов и фундаментостроения в 

транспортном строительстве; В) умение на практике избегать аварий транспортных сооружений, вследствие 

различных ошибок, допускаемых при инженерно – геологических изысканиях, проектировании, устройстве и 

эксплуатации сооружений на транспорте;  С) знать строение и физические свойства Земли;  D) уметь 

использовать государственные источники информации о геологической среде;  Е) уметь оценивать инженерно-

геологические условия строительной площадки, определять основные показатели физико-механических свойств 

грунтов оснований. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Метрология, стандартизация и сертификация в строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

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  содержание дисциплины: Основные понятия и определения в области метрологии метрология, 

измерения, виды измерений, метрологические службы. законодательная метрология. закон Республики 

Казахстан «Об единстве измерений». метрологическое обеспечение производства. приборы для измерений 

параметров в системах теплоэнергетики. аттестация и проверка средств измерений. Проведение измерений в 

системах промышленной теплоэнергетики.  

Пререквизиты: Математика, Физика, Техническая механика 
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Постреквизиты: Инженерная механика II, Строительные машины и оборудования, Технология и организация 

строительства 

Ожидаемые результаты обучения: А) ознакомиться с теоретическими основами метрологии, нормативной и 

правовой базой метрологического обеспечения; В) изучить элементы теории вероятности и математической 

статистики, изучить элементы теории погрешностей, получить навыки обработки результатов измерений, оценки 

их точности и надежности; С) уметь применять современные компьютерные технологии; D) знать способы 

задания движения точки; Е) знать законы динамики, задачи динамики, основные понятия и определения. 

 

7.2 Модуль – Оснащение и контроль дорожного строительства 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Инженерные сети и оборудования 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: изучение устройств и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения на объектах 

железнодорожного транспорта 

Краткое  содержание дисциплины: Общие сведения о системах железнодорожного водоснабжения. Основные 

категории потребителей воды. Потребители воды на железнодорожном транспорте. Системы и схемы устройства 
водоснабжения железнодорожных станций и прилегающих к ним населенных пунктов при использовании 

поверхностных и подземных источников водоснабжения. Основные сооружения систем водоснабжения и их 

назначение. Схема продольного водопровода. Групповые и районные системы водоснабжения. 

Противопожарное водоснабжение. Нормы водопотребления и режимы расходования воды. Определение 

расчетных расходов воды (суточных, часовых, секундных). 

Пререквизиты: Математика, Физика, Инженерная геодезия 

Постреквизиты: Инженерная механика II,  Инженерное сооружение дорог, Инженерно-геологические 

изыскания дорог 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать теоретические основы расчета и проектирования инженерных 

сетей, систем и оборудования; В) принцип работы оборудования зданий, сооружений водоснабжения, 

канализации, теплогазоснабжения населенных мест и зданий в условиях охраны окружающей среды, состав и 

содержание рабочих проектов, С) производить оценку качества выполняемых работ; D) уметь выбирать и 

конструировать инженерные системы для проектируемого здания; Е) рассчитывать конструктивные элементы 

инженерных систем и выбирать необходимое оборудование.   

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Дорожное грунтоведение 
Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса:  изучающая происхождение, состав, строение и свойства грунтов с точки зрения 

использования их в дорожном строительстве, а также в качестве основания при сооружении мостов и труб на 

автомобильных дорогах.  

Краткое  содержание дисциплины: В рамках курса грунтоведения рассматриваются закономерности 

формирования состава,строения, а также физико- механических свойств некоторых типов специфических 

грунтов (просадочных, набухающих), освещаются биотические и химические свойства дисперсных грунтов, 

динамические свойства дисперсных и скальных грунтов. 

Пререквизиты: Математика, Экология и устойчивое развитие, Химия 

Постреквизиты: Геотехника, Основания и фундаменты. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные представления о механике грунтов и грунтоведения, 

обладать теоретическими и практическими знаниями об основных характеристик,физико- химико-механических 

свойств, факторах формирования грунтов и методов исследований; В) иметь представления об основных 

профилактических и конструктивных мероприятиях, направленных на борьбу с существующими или 

возможными негативными проявлениями геологических процессов; С) уметь  ориентироваться в методах 

инженерно-геологического изучения грунтов; D) иметь необходимые знания и навыки для проведения 

лабораторных исследований грунтов, с использованием стандартных и некоторых авторских методик; Е) должен 
владеть теоретическими и практическими знаниями о физических, физико-химических и физико-механических 

свойствах грунтов и их изменениях под действием разнообразных факторов; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Метрология, контроль качества и испытания в производстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучение курса:  формирование у студентов обобщенной системы знаний об особенностях теории 

измерений, средствах измерений, системах и формах контроля, практических навыков по вопросам выбора и 

проведения технических измерений, а также управления качеством продукции.  

Краткое  содержание дисциплины:  Общие сведения о метрологии как науке об измерениях, методах и 

средствах обеспечения их единства к требуемой точности, и контроле качества продукции. Дисциплина 

обеспечивает взаимосвязь изучаемых дисциплин основные понятия, классификация, признаки (по широте 
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охвата, месту проведения, методам определения значений показателей качества и др.), назначение и краткая 

характеристика отдельных видов, критерии выбора в предприятиях. Организация государственного и 

производственного контроля над качеством продукции и услуг предприятий. Принципы проведения 

государственного контроля. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля. 

Пререквизиты: Математика, Физика, Техническая механика 

Постреквизиты: Инженерная механика II, Строительные машины и оборудования, Технология и организация 

строительства 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать основные понятия, виды контроля, их назначение, характеристику, 

организацию контроля, правовую и нормативную базу; В) знать: основные понятия, термины и определения в 

области контроля качества, требования к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, виды дефектов; 

С) методы контроля качества, назначение испытательных лабораторий, требования к их материально-

технической базе и персоналу, правила отбора проб и проведения контроля качества; D) уметь: проводить 

контроль качества продукции и услуг в общественном питании на разных стадиях технологического процесса; 

Е) определять по прямым и косвенным признакам соответствие рецептуре, соблюдение установленных режимов 

технологических процессов, проводить идентификацию продукции и услуг. 

 
8.1 Модуль –  Основы производственной деятельности 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Цифравизация строительной отрасли 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучение курса: Подготовка квалифицированных инженеров, имеющих не только традиционные методы 

строительства, но и обладающие все системы цифровизации, информатизации в строительстве, Smart city 

подчинены технологии информационного моделирования. 

Краткое  содержание дисциплины: все системы цифровизации, информатизации, Smart city подчинены 

технологии информационного моделирования. BIM-архитектор, инженер BIM-инженер, специалист BIM-

технолог позволяет объединить информационные данные во всех частях строительства в 3D-модели и 

эффективно организовать работу между инвестором, заказчиком, строителем, пользователем. 

Пререквизиты: Математика, Физика, Информационно-коммуникационные технологии 

Постреквизиты:Проектирование автомабильных дорог, Организация, планирование и управление 

строительством автомобильных дорог 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать цифровые технологии в строительном контроле; В) изучить 

алгоритмы цифровой трансформации строительства (BIM – Building Information Modeling) и Autodesk AutoCAD 
Civil 3D; С) овладеть методами создания реалистических трехмерных изображений; D) знать основы облачный 

платформ IoT (IoT – Internet of Things) и приложений для цифровизации строительства; Е) уметь объединить 

информационные данные во всех частях строительства в 3D-модели; 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Дорожно-строительные материалы 

Автор программы: Рыскулов Б.К., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины «дорожно-строительные материалы» является изучение студентами 

научных методов производства, проектирования, особенностей видов дорожно-строительных материалов и 

изделий и их практическое применение в производстве основ этих методов. 

Краткое содержание дисциплины: Материалы, предназначенные для дорожного строительства, 

классифицируются в зависимости от свойств, структуры, сферы применения, могут быть использованы в постели 

и сгруппированы в качестве органического связующего вещества. В качестве покрытия являются крупные 

заполнители (щебень, гравий и т. д.), мелкие заполнители (песок, глина), использование битумно-органического 

связующего материала в качестве связующего вещества. 

Пререквизиты: Математика, Основы право, Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Дорожные условия и безопасность движение, Транспортно-эксплуатационные качества 
автомобильных дорог 

Ожидаемые результаты обучения: А) определение свойств производства и отделки основных стойких 

материалов для дорожного строительства; В) анализ особенностей использования искусственных каменных 

материалов, дорожных сооружений; С) лабораторное исследование температуры плавления, эластичности и 

других важных свойств связующих веществ; D) умение проводить работы по определению прочности дорог, 

рациональным использованием материалов для дорожного строительства; Е) использование в своей 

деятельности нормативных правовых документов. 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Охрана труда в транспортном строительстве 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 
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Цель изучение курса: Дисциплина необходима для изучения технических средств, методов, алгоритмов и 

прикладных компьютерных программ, используемых при автоматизированном проектировании транспортных 

сооружений. 

Краткое  содержание дисциплины : Цель и содержание курса «Охрана труда в транспортном строительстве». 

Основные задачи курса, роль в подготовке специалиста. Состав курса. Связь с общественными дисциплинами. 

Основные понятия, термины и определения. Научно- технический прогресс и охрана труда. Основные 

направления работ по улучшению состояния безопасности труда. 

Пререквизиты: Математика, Основы право, Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Дорожные условия и безопасность движение, Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать принципы построения системы ведения путевого хозяйства и его 

техническую, технологическую и организационную основу; принципиальные основы ремонтов пути; В) 

определение оценки состояния пути; путевые работы, машины, механизмы и инструменты для выполнения 

путевых работ; технологические процессы производства путевых работ; С) 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; D) 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; Е) рассчитывать графоаналитическим методом или с помощью прибора кривые участки пути, 

находить начало и конец переходных и круговых кривых. 

 

8.2 Модуль –  Цифровизация производства и строительные материалы 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Цифравизация строительства автомобильных дорог 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучение курса: Дисциплина необходима для изучения технических средств, методов, алгоритмов и 

прикладных компьютерных программ, используемых при автоматизированном проектировании транспортных 

сооружений. 

Краткое содержание дисциплины: Технические средства автоматизированного проектирования транспортных 

сооружений (АПТС). Алгоритмизация прикладных компьютерных программ АПТС. Цифровая модель 

местности. Автоматизированное проектирование железных и автомобильных дорог, мостов, тоннелей, 

метрополитенов. 
Пререквизиты: Математика, Физика, Информационно-коммуникационные технологии 

Постреквизиты:Проектирование автомабильных дорог, Организация, планирование и управление 

строительством автомобильных дорог 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать цифровые технологии в транспортном строительстве;  В) овладеть 

знанием 3D моделирование и проектирование автомобильных и железных дорог с помощью Autodesk AutoCAD 

Civil 3D;  С) знать основные принцип работы МХ ROAD, IndorCad, Topomatic Robur при проектировании 

автомобильных дорог; D) изучить цифровой модель автомобильных дорог (BIM – Building Information Modeling); 

Е) уметь самостоятельно использовать теоретические знания в практической деятельности (в цифровой 

программе); 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Охрана окружающей среды при строительстве автомобильных дорог 

Автор программы: Мукашева А.С., Конебаев Е.У, Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучение курса: Дисциплина посвящено рассмотрению вопросов охраны окружающей среды при 

проектировании автомобильных дорог. Целью проведения занятий является ознакомление студентов с 

расчетными методами оценки уровня воздействия проектируемой автомобильной дороги на окружающую среду.  

Краткое  содержание дисциплины: Теоретические основы воздействия дорожно-транспортного комплекса на 
окружающую среду, дается характеристика возможных негативных проявлений в окружающей среде при 

строительстве, ремонте и эксплуатации автомобильных дорог.  Данная дисциплина рассматривает сведения по 

оценке уровня экологической безопасности дорожнотранспортного комплекса, по составу и содержанию 

материалов по оценке воздействия на окружающую среду при проектировании автомобильных дорог. Контроль 

и управление качеством воздушной среды. Основные направления охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. Экологическая  безопасность автомобильной дороги: понятие, основные 

показатели и нормы экологической безопасности. 

Пререквизиты: Математика, Основы право, Экология и устойчивое развитие. 

Постреквизиты: Дорожные условия и безопасность движение, Транспортно-эксплуатационные качества 

автомобильных дорог 

Ожидаемые результаты обучения:  А) иметь представление: о безопасности жизнедеятельности и защите 

окружающей среды; об основных закономерностях устойчивого развития природы и общества и о факторах, 
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оказывающих на них негативное воздействие; В) знать социально-экологические последствия антропогенной 

деятельности в целом и транспортно-коммуникационного комплекса в частности; С) законодательство 

Республики Казахстан в области экологии; природу опасных и вредных производственных факторов;  D) уметь 

разбираться в современных концепциях и стратегиях устойчивого развития, выявлять антропогенные 

воздействия оказывающие негативное влияние на окружающую среду; Е) иметь навыки анализа антропогенного 

воздействия на окружающую среду и биосферу и быть компетентным: в вопросах безопасности окружающей 

среды, экологии и чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6В07303 - ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИИ  

2 курс 
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4.1. Модуль –  Общество и бизнес, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5     

ООД КВ OPB 2102 Основы предпринимательства и бизнеса 3 5     

4.2. Модуль –  Общество и право, 10 кредитов 

ООД ОК Fil 2101 Философия 3 5     

ООД КВ OP 2102 Основы права 3 5     

5.1. Модуль –  Теоретическая механика, 8 кредитов 

БП ВК IM 2203 Инженерная механика 3 3     

БД КВ OMK 2204 Основы минерологии және кристаллографии 3 5     

5.2. Модуль –  Механика и минерология, 8 кредитов 

БП ВК IM 2203 Инженерная механика 3 3     

БД КВ OMV 2204 Основы минеральных вяжущих 3 5     

6.1. Модуль –  Основы строительных материалов, 15 кредитов 

БД КВ SM (І) 2205 Строительные материалы 1 3 5     

БП КВ ZB  2206 Заполнители бетона 4 5     

БД КВ FTT 2207 Физика твердых тел 4 5     

6.2. Модуль – Физика в строительном материаловедении, 15 кредитов 

БД КВ OSM 2205 Основы строительных материалов 3 5     

БП КВ RB  2206 Растворы и бетоны 4 5     

БД КВ SF 2207 Строительная физика 4 5     

7.1. Модуль –  Строительное проектирование, 23 кредитов 

БД КВ Arh 2208 Архитектура 3 5     

БД КВ HSM  2209 Химия строительных материалов 4 5     

БД КВ SM (ІІ) 2210 Строительные материалы 2 4 5     
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БД КВ VV  2211 Вяжущие вещества 4 5     

БП   Производственная практика 4 3 

7.2. Модуль –  Проектирование здании, 23 кредитов 

БД КВ AZ 2208 Архитектура зданий 3 5     

БД КВ HTM 2209 Химия тугоплавных материалов 4 5     

БД КВ SM 2210 Строительное материаловедение 4 5     

БД КВ MSM 2211  Минерология строительных материалов 4 5     

БП   Производственная практика 4 3 

 

4.1. Модуль –  Общество и бизнес 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы предпринимательства и бизнеса 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое  содержание дисциплины:  понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Математика, Физика 
Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 

бизнес-план предпринимательской стуктуры; В) Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой;  С) собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D) использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е) владеть: 

навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

4.2. Модуль –  Общество и право 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: м.ю.н. Бекбауова Асель 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение государства и права. Понятие и сущность государства. Типы 

и формы государства. Механизм государства и функции государства. Гражданского общества и правового 
государства. Понятие, сущность, принципы и функции права. Источники (форма) права, норма права, правовые 

отношения. Правовое творчество и реализация права. Правонарушения и ответственность перед законом. 

Понятие права. Сущность понятия права. Понятие и виды функций права. Источники права. Норма права. 

Пререквизиты: Современная история Казахстана 

Постреквизиты: дисциплины на уровне магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистамС. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность.E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

5.1. Модуль –  Теоретическая механика 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Инженерная механика 

Автор программы: Мукашева А.С., Рыскулов Б.К., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: «Инженерная механика 2» является интегрированной дисциплиной и имеет своей главной 

целью формирование у студентов теоретических знаний о силах и условиях равновесия материальных тел, 

находящихся под действием сил.   
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Краткое  содержание дисциплины: Овладение основами знаний по данной дисциплине, получения навыков, 

необходимых для составления уравнения равновесия плоской системы сил, определения видов движения 

материальных тел, кинематических и силовых параметров зданий и сооружений. 

Пререквизиты: Математика, Физика. 

Постреквизиты: Технология строителного производства ІІ,ІІІ.  

Ожидаемые результаты обучения: А) способы задания движения точки; В) законы динамики, задачи динамики, 

основные понятия и определения; С) основные методы и принципы расчета элементов сооружений на прочность 

и жесткость, D) а также рекомендации для рационального проектирования инженерных конструкций. Е) решать 

задачи теоретических знаний о силах и условиях равновесия материальных тел. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы минерологии және кристаллографии 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: Цель изучения основ минералогии и кристаллографии - изучение кристаллической и 

минералогической структуры материалов, кристаллической решетки материала, кристаллической структуры в 

пространстве, изучение изменений материалов в электрическом, магнитном поле. 

Краткое  содержание дисциплины: Классификация кристаллов и минералов в соответствии с требованиями 
стандартов ДВСД и СПДС; определение их кристаллических решеток; определение электропроводности 

минералов и кристаллов; определение их химической структуры; ознакомление с инициативами 

спектроскопического анализа. 

Пререквизиты: Химия, Высшая математика 

Постреквизиты: Строительные материалы 2, Технология бетона 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знание классификацию кристаллов и минералов; в) определение 

кристаллов и минералов в одном пространстве, двух пространствах, трех пространствах; С) анализ минералов и 

кристаллов в соответствии с правилами ЕСКД; D) спектроскопические, микроскопические исследования при 

работе на ПЭВМ; Е) использование в своей деятельности нормативных правовых документов. 

 

 

5.2Модуль –  Механика и минерология 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы минеральных вяжущих 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: знание основ минеральных вяжущих веществ, в том числе определение основ, физической 
и химической структуры, физико-химических веществ, замерзших в воздухе, освоение процессов образования 

гидравлических минеральных вяжущих веществ. 

Краткое  содержание дисциплины: Основы минеральных вяжущих веществ, химическая и физическая 

структура, воздушная известь, основы магнезиальных вяжущих веществ, жидкое стекло, основы гипсовых 

вяжущих, основы гидравлических минеральных вяжущих, специальные виды цемента, гидравлическая известь. 

Пререквизиты: Химия, Высшая математика 

Постреквизиты: Строительные материалы 2, Технология бетона,Технология минеральных вяжущих веществ 

Ожидаемые результаты обучения: А) применять соответствующие гуманитарные, социально-экономические, 

математические, естественно-научные и инженерные знания, компьютерные технологии для решения задач 

проектирования, расчета минеральных вяжущих веществ, оформления промышленной документации; В) уметь 

формулировать задачи проектирования минеральных вяжущих, графическое обоснование принятых технических 

решений, анализировать и решать их с использованием всех требуемых и доступных ресурсов и современных 

технологий;С) применять современные методы проектирования, конструирования и средства практической 

инженерной деятельности при решении задач в области "строительство"; D) иметь практические знания и 

способы проектирования на современных графических пакетах и технологиях в зависимости от особенностей 

объектов и видов профессиональной деятельности профиля подготовки на предприятиях и организациях – 

потенциальных организациях; Е) использовать в своей деятельности нормативные правовые документы. 

 

6.1. Модуль –  Основы строительных материалов 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительные материалы 1 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: «Строительные материалы-1»-уметь использовать материалы, используемые в 

строительном производстве, особенно в строительстве, т. е. анализировать их свойства в зависимости от 

структуры и уметь применять в каком месте 

Краткое  содержание дисциплины: История строительных материалов, процессов образования строительных 

материалов в том числе метаморфных, магматических, осадочных горных пород, технологии минеральных 

вяжущих веществ, керамических материалов, бетона и его наполнителей, их виды и классификация 
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Пререквизиты: Химия, Высшая математика 

Постреквизиты: Строительные материалы 2, Технология бетона 2 

Ожидаемые результаты обучения:  А) умение на практике сочетать теоретические знания по строительным 

материалам; В) умение определять состав, расчет, проектирование строительных материалов; С) современное 

применение проектирования, расчета при решении задач в области "проектирование строительных материалов"; 

D) умение использовать новые технологические средства при проектировании и сборке строительных 

материалов, изделий; Е) умение использовать нормативные документы 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Заполнители бетона 

Автор программы: Мукашева А.С., Жекеев С.О., Конебаев Е.У. 

Цель изучения курса: Глубокое объяснение современных технологий строительных материалов, изделий и 

конструкций и их значимость в современном гражданском, промышленном и строительстве, дальнейшее их 

развитие и повышение эффективности капиталовложений. Прогрессивная стенка подготовленных материалов 

должна быть способной производить строительный материал, внедрять новые технологии в производство, 

повышать качество продукции вместе с рациональным использованием и снижением расхода топливно - 

энергетических ресурсов с веществами. 
Краткое  содержание дисциплины: Данный предмет отражает современное состояние теории и практики в 

технологии производства естественных и искусственных пористых заполнителей с применением технологии 

бетонных и железобетонных изделий. В ней отражены физические свойства наполнителей с учетом требований 

и основ производства по оздоровлению экологического состояния региона при использовании различных 

исходных сырьевых материалов. 

Пререквизиты: Химия, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные констуркции, технология бетона, Проектирование конструкции из легких 

бетонов 

Ожидаемые результаты обучения: А) качество исходных материалов и цены на готовую продукцию, а также 

новейшие средства современной технологии производства бетонных заполнителей различного назначения; В) 

правила организации производства плотных и искусственных пористых заполнителей; С) технологический 

процесс отключения и организации классификации различных наполнителей; D) технологические основы 

проектирования сборных железобетонных учреждений и проектирования производства, выбор и координацию 

технологического оборудования; Е) использование в своей деятельности нормативных правовых документов. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Физика твердых тел 
Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: Овладение навыками и классификацией материалов в зависимости от кристаллической 

структуры, их классификации в зависимости от свойств электропроводности. 

Краткое  содержание дисциплины: Физика твердого тела является основным предметом материаловедческой 

науки. Предмет физики твердого тела предусматривает его повторение в пространстве, начиная с 

кристаллической решетки материала. Диэлектрики, полупроводники, электрические сопротивления металлов. 

Пререквизиты: Физика, Химия  

Постреквизиты: Теплоизоляционные и акустические материалы 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать, в каком направлении расположения кристаллической сетки 

материалов, пространственной сетки; В) различать материалы в зависимости от электрического сопротивления; 

С) владеть физической и химической конструкцией всех материалов, применяемых в области "проектирование 

строительных материалов и изделий"; D) применять на практике теоретические знания, приобретенные на 

производстве по данной дисциплине; Е) знать нормативные документы, касающиеся материалов. 

 

6.2. Модуль – Физика в строительном материаловедении 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Основы строительных материалов 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: Основной целью дисциплины является ознакомление с физическими, механическими и 

химическими свойствами строительных материалов. Основы строительных материалов является введением в 

строительные материалы. 

Краткое  содержание дисциплины: История строительных материалов. Процессы образования строительных 

материалов. Введение в керамические материалы. История керамических материалов. Введение в наполнители. 

Основы органических материалов. Классификация неорганических материалов 

Пререквизиты: Химия, Высшая математика 

Постреквизиты: Строительные материалы 2, Технология бетона 2 

Ожидаемые результаты обучения: А) ознакомление с основами проектирования и расчета строительных 

материалов; В) умение принимать оптимальные решения, связанные с проектированием материала при 
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производстве; С) "решение задач в области промышленности и применение средств практической инженерной 

деятельности; D) приобретение навыков применения современного технологического оборудования в области 

строительства; Е) умение работать с документами в своей сфере. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины:Растворы и бетоны 

Автор программы: Мукашева А.С., Жекеев С.О., Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б. 

Цель изучения курса: Определение области применения и обязательств примесей и соединений для повышения 

определенных свойств состава при проектировании бетонных и железобетонных конструкций. 

Краткое  содержание дисциплины: Растворы (пластификатор, хим.исследование ее структуры и примесных 

свойств с помощью лабораторных работ для добавления (добавка). 

Пререквизиты: Химия, Физика, Строительные материалы 

Постреквизиты: Строительные конструкции, Технология бетона 

Ожидаемые результаты обучения: А) овладеть технологией бетона и бетона в информации перед 

специалистами, повысить свои знания, сопоставлять эффективность новых материалов с эффективностью 

обычных материалов, проектировать новый завод, различные бетонные составы; В) изучить техническую и 

экономическую значимость используемых в современном строительстве связующих, плотных и пористых 
заполнителей; С) освоить оптимальные технологии, принципы эффективного использования сырья и 

качественной продукции; D) рассчитывать различные технологические приемы производства строительных 

материалов, изделий и конструкций;; контроль качества различных бетонных заполнителей; Е) изучение путей 

их рационального использования и повышения эффективности экономики в железобетонных конструкциях в 

зависимости от различных свойств бетона. 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительная физика 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: Предмет "Строительная физика" относится к математическим и естественным наукам. 

Основной целью дисциплины является овладение физическими свойствами строительных материалов, а также 

умение применять полученные знания по естественно-научным дисциплинам по освоению данной дисциплины. 

Уметь применять знания, умения и компетенции, полученные в процессе изучения дисциплины при 

проектировании и строительстве зданий 

Краткое  содержание дисциплины: Основы теплотехники строительства. Акустика архитектуры и 

строительства. Основы строительной светотехники. Физические свойства строительных материалов. 

Механические свойства строительных материалов. Основы проектирования строительных материалов. Основы 
проектирования строительных материалов, изделий, конструкций. 

Пререквизиты: Физика, Химия  

Постреквизиты: Теплоизоляционные и акустические материалы 

Ожидаемые результаты обучения: А) применение основных естественно-научных законов применение 

дисциплин в профессиональной деятельности, знание методов математического анализа и моделирования, 

теоретических и экспериментальных исследований; В) способность составлять задачи по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результатов исследований и практические разработки ; С) владение методами 

экспериментальной проверки оборудования и технологическое обеспечение; D) способность определять 

естественнонаучное значение, возникающее в процессе профессионального обучениядля решения задач; Е) 

навыки несущие и ограждающие конструкции, связанные и взаимодействующие между собой с нормами и 

методами проектирования гражданских и промышленных зданий, включая теплотехнические и 

звукоизолирующие свойства ограждающих конструкций с учетом их, с программами решения указанных задач; 

Е) навыки эксплуатации несущие и ограждающие конструкции, связанные между собой и взаимодействующие с 

нормами и методами проектирования гражданских и промышленных зданий. 

 

7.1. Модуль –  Строительное проектирование 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Архитектура 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: овладение основными принципами зданий и сооружений, ознакомление с необходимыми 

конструктивными частями здания. 

Краткое  содержание дисциплины: Фундаменты и основания. Структурные системы зданий. Каркасные здания. 

Стены. Покрытия. Виды закрытых. Архитектурные детали здания. Окна и двери. Лестницы. Лифты. Балконы, 

лоджии, эркеры. Принципы проектирования гражданских зданий. 

Пререквизиты: Инженерная графика , Высшая математика 

Постреквизиты: Архитектура промышленных здании, Технология строительного производства  

Ожидаемые результаты обучения:  А) ознакомиться с основами проектирования зданий и сооружений; В) 

научиться работать с современными программами, необходимыми для проектирования; С) знать новое 
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технологическое оборудование, существующее в строительной отрасли; D) уметь составлять и применять 

проектную документацию, необходимую при проектировании зданий; Е) знание строительных норм и правил, 

касающихся проектирования зданий и сооружений. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Химия строительных материалов 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: формирование представления о важности химии, в том числе химических названий 

веществ и материалов, их химических свойств и химических процессов, производства современных 

строительных материалов, а также химии и химической технологии. 

Краткое  содержание дисциплины: Основные свойства металлов. Химические свойства железа. Химические 

пласты меди, алюминия, чугуна. Химическая коррозия металлов. Защита металлических изделий от коррозии. 

Определение химического состава строительной воздушной извести. Определение скорости замерзания 

гипсовых связующих. Влияние примесей на замерзание портландцемента. 

Пререквизиты: Химия, Основы минерологии және кристаллографии 

Постреквизиты: Оборудования и аппараты в производстве строительных материалов 

Ожидаемые результаты обучения:  А) способность понимать сущность и значение информации в развитии 
современного информационного общества и получать новые знания, понимать риски и риски, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственных секретов ; В) владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления информацией; С) в 

области производственно-технологической и производственно-управленческой деятельности: владеть 

технологиями, методами совершенствования; D) в области экспериментально-исследовательской деятельности: 

знание научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по профилю деятельности; E ) 

выбор и реализация методов проведения научных исследований, анализ и обобщение результатов исследования, 

доведение их к практической реализации. 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительные материалы 2 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: "Строительные материалы-2 " - совершенствование знаний о строении и свойствах 

строительных материалов, комплексная оценка состава, свойств и качества материалов и изделий, необходимых 

для проведения испытаний зданий и строительных конструкций. 
Краткое  содержание дисциплины: Введение. Основы строительного материаловедения. Совершенные 

строительные материалы из минерального сырья. Строительные материалы, получаемые от термической 

обработки сырья. Строительные материалы на основе минеральных вяжущих веществ. Строительные материалы 

на основе органического сырья. Строительные материалы специального функционального назначения. 

Строительные материалы в конструкциях зданий и сооружений. 

Пререквизиты: Строительные материалы 1, Основы строительных материалов 

Постреквизиты: Техническое нормирование при производстве строительных материалов 

Ожидаемые результаты обучения:  А) основные тенденции развития производства строительных материалов 

и конструкций в условиях рынка и методы повышения их конкурентоспособности; В) знать значимость 

энергетических, трудовых и технико-экономических ресурсов при изготовлении и применении строительных 

материалов ; С) определять соотношение состава, структуры и свойств материалов, принципы оценки 

показателей качества; D) определять влияние качества материалов на долговечность и надежность, знать 

строительные конструкции, методы их защиты от видов коррозии; Е) охрана окружающей среды и соблюдение 

безопасности труда при изготовлении и применении экологически чистых материалов и изделий. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Вяжущие вещества 
Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: ознакомить будущих инженеров-технологов с основами технологии производства 

минеральных вяжущих веществ 

Краткое  содержание дисциплины: Классификация и номенклатура минеральных связующих. Экологические 

проблемы охраны окружающей среды и производства минеральных веществ. Гипс и ангидритовые минеральные 

вяжущие вещества. Быстродействие и затвердевание гипсовых связующих. Воздушные строительные ВС. Тип 

извести вязкий. Сырье для производства. Магнезиальные вяжущие вещества, их производство, свойства и 

применение. Гидравлические минеральные вяжущие вещества. Известь гидравлическая и романцемент. Сырья и 

основных производство. Строительные свойства и применение. 

Пререквизиты: Химия, Основы строительных материалов 

Постреквизиты: Технология минеральных вяжущих веществ 



491 

 

Ожидаемые результаты обучения: А) применять соответствующие гуманитарные, социально-экономические, 

математические, естественно-научные и инженерные знания, компьютерные технологии для решения задач 

проектирования, расчета минеральных вяжущих веществ, оформления промышленной документации; В) уметь 

формулировать задачи проектирования минеральных вяжущих, графическое обоснование принятых технических 

решений, анализировать и решать их с использованием всех требуемых и доступных ресурсов и современных 

технологий; С) применять современные методы проектирования, конструирования и средства практической 

инженерной деятельности при решении задач в области "строительство"; D) иметь практические знания и 

способы проектирования на современных графических пакетах и технологиях в зависимости от особенностей 

объектов и видов профессиональной деятельности профиля подготовки на предприятиях и организациях – 

потенциальных организациях; Е) использовать в своей деятельности нормативные правовые документы. 

 

7.2. Модуль –  Проектирование здании 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Архитектура зданий 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: "архитектура зданий" является изучение архитектурно-строительных частей зданий, 
конструктивных частей здания, теплотехнического расчета зданий и сооружений, а также проектирование 

зданий. 

Краткое  содержание дисциплины: Классификация и виды основ. Каркасные структурные системы. 

Полупроводниковые структурированные системы. Бескаркасные структурные системы. Классификация стен. 

Назначение покрытия. Типы палаток. Основы проектирования зданий. Окна. Двери. Лестничные площадки. 

Лифты. Балконы, лоджии, эркеры. 

Пререквизиты: Инженерная графика , Высшая математика 

Постреквизиты: Архитектура промышленных здании, Технология строительного производства  

Ожидаемые результаты обучения:  А) изучение проектирования зданий; В) умение работать с программами, 

необходимыми для проектирования зданий; С) умение использовать новые технологии, имеющиеся в отрасли 

строительной промышленности; D) умение использовать необходимые документы для проектирования зданий. 

Е) знание строительных норм и правил. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Химия тугоплавных материалов 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: химия тугоплавких материалов - полноценное рассмотрение высокотемпературных 

строительных материалов, в том числе металлических изделий. 
Краткое  содержание дисциплины: Основы материаловедения. В диэлектриках. Полупроводники. Металлы. 

Электронная теория металлов. При повышенной температуре тугоплавких строительных материалов. Основы 

температурной обработки. Обработка металлов химическим способом. Материалы, требующие сложной 

температурной плавки. Термохимическая обработка. 

Пререквизиты: Химия, Основы минерологии және кристаллографии 

Постреквизиты: Оборудования и аппараты в производстве строительных материалов 

Ожидаемые результаты обучения: А) развитие производства тугоплавких строительных материалов взаимная 

Классификация основных и их химических свойств; В) экономичное использование технико-экономических 

ресурсов экономии труда; С) определение принципов оценки показателей качества, взаимосвязи химического 

состава, структуры и свойств тугоплавких строительных материалов; D) определяющее влияние качества 

тугоплавких строительных материалов на долговечность и надежность, методы защиты строительных 

конструкций от видов коррозии.; Е) соблюдение правил техники при изготовлении и применении 

природоохранных и экологически чистых материалов 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Строительное материаловедение  

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 
Цель изучения курса: Основными источниками сырья строительных материалов являются лабораторные 

исследования свойств и структуры основных сырьевых источников. Составление технологической схемы от 

природных каменных материалов до выпуска готовой продукции. 

Краткое  содержание дисциплины: Предметом строительного материаловедения является лабораторное и 

практическое определение свойств строительных материалов с разбивкой их на группы в зависимости от места 

использования. 

Пререквизиты: Строительные материалы 1, Основы строительных материалов 

Постреквизиты: Техническое нормирование при производстве строительных материалов 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать классификацию природных каменных материалов по 

минералогической структуре; В) знать виды и технологию производства вяжущих веществ для бетона, в том 

числе извести, цементных вяжущих; С) знать отделочные и специальные строительные материалы; D) 

определяющее влияние качества тугоплавких строительных материалов на долговечность и надежность, 
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строительные конструкции, методы их защиты от видов коррозии; Е) соблюдать правила техники при 

изготовлении и применении природоохранных и экологически чистых материалов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Минерология строительных материалов 

Авторы программы: Исакулов А.Б., Кульшаров Б.Б., Жекеев С.О., Конебаев Е.У., Мукашева А.С. 

Цель изучения курса: знать происхождение, химические и физические свойства строительных материалов, 

определить их кристалографическую сетку и понимать минералогическую классификацию строительных 

материалов. 

Краткое  содержание дисциплины: Классификация минералов. Виды минералов. Классификация почв. 

Осадочные горные породы. Метаморфные горные породы. Магматические горные породы. Доломиты. Шпаты 

помады. Диатомиты. Известняк. Алюминиевые силикаты. Галлуазиты. Глины. 

Пререквизиты: Химия, Основы строительных материалов 

Постреквизиты: Технология минеральных вяжущих веществ 

Ожидаемые результаты обучения:  А) знать минералогическую классификацию строительных материалов; В) 

уметь определять кристаллические решетки минералов; С) проводить анализ структуры минералов в 

соответствии с правилами ЕСКД; D) проводить спектроскопические, микроскопические исследования при работе 
с применением программ персонального компьютера; Е) использовать специальные положения и нормативные 

правовые документы при изучении минералогии строительных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6B11301 – ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА  

2 курс 

 

Компонент  
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Наименование дисциплины 
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5.1 Модуль - Формирование предпринимательства и  социальные направления, 14  кредитов 

ООД КВ OBP 2107 Основы бизнеса и предпринимательства 3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5 

ООД ОК FK 2109 Физическая культура 3,4 4 

5.2 Модуль - Экономика и социальные дисциплины, 14  кредитов   

ООД КВ ОSP 2107 Основы права 3 5 

ООД ОК Fil 2108 Философия 3 5 

ООД ОК FK 2109 Физическая культура 3,4 4 

6.1 Модуль - Смазочные материалы и  соблюдения техники безопасности, 10 кредитов 

БД  КВ HTSM 2205 Химия и топливно-смазочные материалы  3 5 

БД  КВ OTTTB 2206 Охрана труда на транспорте и техника безопасности  4 5 

6.2 Модуль - Химические соединения и безопасность жизнедеятельности, 10 кредитов 

БД  КВ АVT 2205 Альтернативные виды топлива 3 5 

БД  КВ OT 2206 Охрана труда 4 5 

7.1 Модуль - Основы геодезии и  научно-исследовательские работы, 10 кредитов 

БД  КВ IG 2207 Инженерная геодезия 3 5 

БД  КВ NIOKR 2208 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы  4 5 

7.2 Модуль - Геодезические измерения и исследования, 10 кредитов 

БД  КВ OGG 2207 Основы геодезии и геоинформатика 3 5 

БД  КВ NIR 2208 Научно-исследовательские работы  4 5 

8.1 Модуль - Современные цифровые и автоматизированные технологии, 14 кредитов 
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БД  КВ CPMTP 2209 
Цифровизация производства и моделирование транспортных 

процессов 
3 4 

БД  КВ EOE 2210 Электротехника и основы электроники  4 5 

БД  ВК ASU 2211 Автоматизированные системы управления (на транспорте) 4 5 

8.2 Модуль - Автоматизированные  технологии и электротехника, 14  кредитов 

БД  КВ CTS 2209 Цифровизация транспортной сферы 3 4 

БД  КВ OE 2210 Основы электротехники 4 5 

БД  ВК ASU 2211 Автоматизированные системы управления (на транспорте) 4 5 

9 Модуль  - Организация и управление транспортных перевозок, 12  кредитов 

БД  ВК OPUD 2212 Организация перевозок и управление движением 3 4 

ПД ВК VVT 2313 Взаимодействие видов транспорта 4 5 

БД     Производственная практика 4 3 

 

5.1 Модуль - Формирование предпринимательства и  социальные направления 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы бизнеса и предпринимательства 

Автор программы: Нургалиева Ш.Т. 

Цель изучения курса: научить студентов правильно анализировать цели, задачи и практику организации 

бизнеса, учитывая социально-экономические аспекты и воздействие иокружающей среды.  

Краткое содержание дисциплины: понятие бизнеса, бизнес и экономика, предпринимательская фирма, 

организационно-правовые формы и виды предпринимательской деятельности, организация и регистрация 

предпринимательской фирмы, формы вступления в среду предпринимательства, реорганизация фирмы, 

ликвидация фирмы, банкротство, конкуренция в системе бизнеса, коммерческие сделки и контракты, 

инфраструктура бизнеса. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения: А) основные виды и формы предпринимательской деятельности, составить 
бизнес-план предпринимательской стуктуры; В) Уметь и самостоятельно разбираться в проблемах 

формирования бизнеса и в системе управления фирмой;  С) собирать, обрабатывать и анализировать научную, 

практическую, статистическую информацию для решения поставленных экономических задач; D) использовать 

знания, полученные при написании бизнес-проекта для системного управления предприятием;  Е) владеть: 

навыками проведение анализа и синтеза эффективной организационной структуры управления; 

 

5.2 Модуль - Экономика и социальные дисциплины 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы права 

Автор программы: м.ю.н. Бекбауова Асель 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины является формирование навыков владения 

студентами основ права 

Краткое содержание дисциплины: Возникновение государства и права. Понятие и сущность государства. Типы 

и формы государства. Механизм государства и функции государства. Гражданского общества и правового 

государства. Понятие, сущность, принципы и функции права. Источники (форма) права, норма права, правовые 

отношения. Правовое творчество и реализация права. Правонарушения и ответственность перед законом. 
Понятие права. Сущность понятия права. Понятие и виды функций права. Источники права. Норма права. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: дисциплины уровня магистратуры 

Ожидаемые результаты обучения:А. Знать базовые понятия В. Иметь навыки ведения дискуссий по вопросам 

применения норм права, формулирования и правового анализа различных аргументов при решении проблем; 

сбора и интерпретации информации для формирования суждений с учетом социальных, этических и научных 

соображений; сообщения информации, идей как специалистам, так и неспециалистамС. Уметь грамотно и 

юридически обоснованно излагать правовую позицию D. Умения анализировать события и действия с точки 

зрения области правового регулирования и обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон защищать свои права и интересы; демонстрировать 

казахстанский патриотизм, гражданскую ответственность, толерантность.E. Иметь навыки самостоятельного 

поиска, сбора и анализа правовой и иной необходимой информации, в том числе в поисковых системах в 

Интернете 

 

6.1 Модуль - Смазочные материалы и  соблюдения техники безопасности 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
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Наименование дисциплины: Химия и топливно-смазочные материалы 

Авторы программы : Убайдулаева Н.А. 

Цель изучения курса:  С непрерывным развитием автомобильной и тракторной промышленности, новые типы 

двигателей, частиц и узлов увеличились с акцентом на качество топлива, смазочных материалов и других 

материалов. 

Краткое содержание дисциплины:  Целью дисциплины является формирование у студентов знаний и навыков на 

основе анализа физико-химических процессов,  практического применения эксплуатационных материалов, 

используемых в лесной отрасли. Задача дисциплины  – изучение эксплуатационных свойств топлива,  смазочных 

материалов и специальных жидкостей, ихассортимента, основных показателей качества , их влияние на технико-

экономические характеристикимашин; изучение экологических свойств топли-ва(токсичности, электролизации, 

разлагаемости и пр.), смазочных материалов и специальных жидкостей.  

Пререквизиты: Физика, Химия  

Постреквизиты: Дисциплины уровня магистратуры. 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать и применять обозначение, требования и классификацию жиров, 

масел и специальных жидкостей; В) научиться самостоятельному изучению свойств ОМАС; В) иметь 

представление об экономических и экологических аспектах использования топливных смазок (КС). 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Охрана труда на транспорте и техника безопасности 

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов знаниям системы социально-правовых, организационно-

технических, санитарно - гигиенических и противопожарных мероприятий, обеспечивающих здоровье и 

безопасные условия труда на промышленных объектах. 

Краткое  содержание дисциплины: Основные законодательные акты об охране труда. Система управления 

охраной труда. Методы изучения и анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Расследование несчастных случаев Опасные и вредные производственные факторы. 

Электробезопасность. Исследование микроклимата рабочего места. Производственное освещение. Определение 

шума на рабочем месте. Производственная вибрация. Эргономические основы охраны труда. Защита от вредного 

воздействия излучений. Санитарно-технические требования. Безопасность труда при эксплуатации установок и 

сосудов. Обеспечение безопасности производственного оборудования. Техника безопасности. Пожарная 

безопасность. Изучение первичных средств тушения пожаров. 

Пререквизиты: Химия, Физика, Основы права 

Постреквизиты: Служба транспортной инспекции, Служба транспортного и грузового контроля 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание конкретных законодательных и нормативных правовых 
документов по охране труда, принципов научной организации труда условий и безопасности труда по 

профессиям, природу опасных и вредных производственных факторов, принципов управления охраной труда. В) 

порядок расследования несчастных случаев; принципы управления охраной труда и организацию по охране труда 

на объектах и предприятиях, принципы обеспечения пожарной безопасности на транспортных объектах  и 

производственных предприятиях; разрабатывать режимы труда и отдыха; пользоваться приборами для 

обнаружения опасных и вредных производственных факторов; разрабатывать организационные, технические, 

санитарно-гигиенические, экономические мероприятия, проводить обучение и инструктаж по технике 

безопасности, оценивать состояние охраны труда, планировать мероприятия по охране труда на объектах. С) 

полученные знания и навыки будут использованы студентами при выполнении дипломного проектирования и в 

дальнейшей трудовой деятельности. D)  основные положения Конституции РК; законов, постановлений, 

инструкций охраны труда; природу опасных и вредных производственных факторов и их влияние на 

безопасность, здоровье и работоспособность людей; принципы конструирования средств защиты от опасных и 

вредных производственных процессов; ставить перед соответствующими геодезическо-маркшейдерскими 

службами конкретные задачи, связанные с созданием строительного объекта, направлять эти работы с указанием 

предъявляемых к ним требований, основанных на строительных допусках. Е) работы  с технической 

документацией, пользования средствами пожаротушения и сигнализации, составлять план эвакуации при 

пожарах, организовывать работу по пожарной профилактике на объектах. 

 

6.2 Модуль - Химические соединения и безопасность жизнедеятельности 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Альтернативные виды топлива 

Автор программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Подготовка к принятию обоснованных и грамотных решений в области использования 

неметаллических материалов при производстве, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте 

транспортной техники 

Краткое содержание дисциплины:  Автоэксплуатационные материалы и их классификация. Автомобильные 

топлива, масла и смазки, их назначение, виды и свойства. Определение показателей свойств методами 
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испытаний. Влияние качества автоэксплуатационных материалов на эффективность работы транспортной 

техники. Технология их хранения и применения по назначению 

Пререквизиты: Химия, Физика, Высшая математика 

Постреквизиты: Основы технической эксплуатации и надежности транспортной техники, Основы конструкции 

транспортной техники 

Ожидаемые результаты обучения: А)Умение определять качество топливо-смазочных материалов 

лабораторными, стендовыми и дорожными методами, В) оценки эксплуатационных свойств и контроля качеств 

автоэксплуатационных материалов; анализировать явления,С) причины и вырабатывать обоснованные решения, 

направленные на обеспечение высокого уровня работоспособности транспортной техники при использовании 

автоэксплуатационных материалов 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Охрана труда  

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Обучение студентов знаниям системы социально-правовых, организационно-

технических, санитарно - гигиенических и противопожарных мероприятий, обеспечивающих здоровье и 

безопасные условия труда на промышленных объектах. 
Краткое  содержание дисциплины: Основные законодательные акты об охране труда. Система управления 

охраной труда. Методы изучения и анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. Расследование несчастных случаев Опасные и вредные производственные факторы. 

Электробезопасность. Исследование микроклимата рабочего места. Производственное освещение. Определение 

шума на рабочем месте. Производственная вибрация. Эргономические основы охраны труда. Защита от вредного 

воздействия излучений. Санитарно-технические требования. Безопасность труда при эксплуатации установок и 

сосудов. Обеспечение безопасности производственного оборудования. Техника безопасности. Пожарная 

безопасность. Изучение первичных средств тушения пожаров. 

Пререквизиты: Химия, Физика, Основы права 

Постреквизиты: Служба транспортной инспекции, Служба транспортного и грузового контроля 

Ожидаемые результаты обучения: А) знание конкретных законодательных и нормативных правовых 

документов по охране труда, принципов научной организации труда условий и безопасности труда по 

профессиям, природу опасных и вредных производственных факторов, принципов управления охраной труда. В) 

порядок расследования несчастных случаев; принципы управления охраной труда и организацию по охране труда 

на объектах и предприятиях, принципы обеспечения пожарной безопасности на транспортных объектах  и 

производственных предприятиях; разрабатывать режимы труда и отдыха; пользоваться приборами для 

обнаружения опасных и вредных производственных факторов; разрабатывать организационные, технические, 
санитарно-гигиенические, экономические мероприятия, проводить обучение и инструктаж по технике 

безопасности, оценивать состояние охраны труда, планировать мероприятия по охране труда на объектах. С) 

полученные знания и навыки будут использованы студентами при выполнении дипломного проектирования и в 

дальнейшей трудовой деятельности. D)  основные положения Конституции РК; законов, постановлений, 

инструкций охраны труда; природу опасных и вредных производственных факторов и их влияние на 

безопасность, здоровье и работоспособность людей; принципы конструирования средств защиты от опасных и 

вредных производственных процессов; ставить перед соответствующими геодезическо-маркшейдерскими 

службами конкретные задачи, связанные с созданием строительного объекта, направлять эти работы с указанием 

предъявляемых к ним требований, основанных на строительных допусках. Е) работы  с технической 

документацией, пользования средствами пожаротушения и сигнализации, составлять план эвакуации при 

пожарах, организовывать работу по пожарной профилактике на объектах. 

 

7.1 Модуль - Основы геодезии и  научно-исследовательские работы 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Инженерная геодезия  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 
Цель изучения курса: Основными задачами курса являются: получение теоретических и  практических  знаний  

по  комплексу геодезических работ, выполняемых при изысканиях, проектировании, строительстве, 

эксплуатации различного  рода инженерных сооружений. 

Краткое  содержание дисциплины: Введение. Основные сведения по геодезии. Основные  сведения о 

форме и размерах Земли. Система координат в геодезии. Прямоугольная система координат Гаусса-Крюгера. 

Виды съемок, их классификация . Горизонтальная теодолитная съемка. Ее сущность. Состав и порядок 

производства  полевых  работ. Тахеометрическая съемка. Ее сущность. Приборы, используемые при 

тахеометрической съемке. Порядок работы на станции, ведение полевого журнала и абриса. Нивелирование. 

Задачи нивелирования. Виды нивелирования. Способы геометрического нивелирования. Основные типы 

нивелиров. Устройство,  и юстировки нивелиров. Нивелирные рейки, их поверки. Виды изысканий. 

Геодезические разбивочные работы. Элементы геодезических разбивочных работ, построение в натуре 

проектных углов, расстояний, проектных отметок,  линий  заданного  уклона. 
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Пререквизиты: Математика, Физика, Информатика, Начертательная геометрия и инженерная графика.          

Постреквизиты:Основы проектирование транспортных устройств и сооружений. Проектирование 

автомобильных дорог. 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать состав и технологию  геодезических работ, обеспечивающих 

изыскания, проектирование, строительство и эксплуатацию сооружений; основные требования к решению 

наиболее распространенных в строительной практике типовых инженерно-геодезических задач, их 

геометрическую сущность. В. уметь использовать  топогеодезический  материал, в частности, читать 

топографическую карту, решая на ее основе соответствующие задачи как графического, так и математического 

расчетного характера; ставить перед соответствующими геодезическо-маркшейдерскими службами конкретные 

задачи, связанные с созданием строительного объекта, направлять эти работы с указанием предъявляемых к ним 

требований, основанных на строительных допусках; производить геодезические измерения,  связанные   с  

решением  типовых строительных задач - детальные  разбивки сооружений, контроль геометрических форм 

возводимого сооружения, исполнительные съемки результатов отдельных этапов строительно-монтажных работ; 

С: иметь навыки применения основных геодезических приборов в конкретных производственных условиях; 

осуществления   предварительной   и   окончательной   оценки   полевых   и камеральных геодезических 

измерений; умения работать с литературой и новыми геодезическими приборами. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

Авторы программы: Мурзагалиев А.Ж. 

Цель изучения курса: Первые этапы жизненного цикла начинаются со стадий научно-исследовательской 

работы и опытно-конструкторской работы. В процессе возникают и проходят всестороннюю проверку новые 

идеи, реализуемые в виде открытий и изобретений. Теоретические предпосылки решения научной проблемы 

проверяются в ходе опытно-экспериментальных работ, это переходная стадия от научных исследований к 

производству 

Краткое  содержание дисциплины: Важность научного исследования и описание его исторического развития. 

Изучение видов научных исследований. Познакомьтесь с методом математического моделирования. Описание 

основных методов количественного исследования. Виды теоретического исследования: Применение методов 

индукции, дедукции. Основные требования и условия экспериментального исследования. Обработка результатов 

исследования, апробация результатов исследования с использованием математических статистических методов. 

Точность результатов измерений. Методическое обеспечение научной работы. Обеспечение материально-

технической базой. Классификация результатов исследования. Внедрение результатов работы в производство. 

Пререквизиты: Физика, Математика 

Постреквизиты: Энергетические перевозки транспорта, Основы транспортного машиностроения, Основы 
эксплуатации транспортной техники. 

Ожидаемые результаты обучения: В ходе изучения предмета исследования студенты знакомятся с процессами 

естественного объектно-ориентированного развития, их основными закономерностями. Изучение 

фундаментальных законов в области научной инженерии, применение базовых кадров на практике. 

Стандартизация машин, используемых в производстве, сертификационные испытания, применение их физико-

химических процессов в полном соответствии с условиями производства. 

 

7.2 Модуль - Геодезические измерения и исследования 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы геодезии и геоинформатика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: приобретение теоретических и практических знаний по основным классическим разделам 

высшей геодезии. 

Краткое содержание дисциплины: Основные геодезические работы: построение и реконструкция 

государственных и специальных геодезических сетей (плановых и высотных); методы математической 

обработки результатов измерений. Сфероидическая геодезия: геометрия земного эллипсоида; математические 
методы решения геодезических задач на поверхности эллипсоида. Теоретическая геодезия: теория и методы 

решения основных научных задач высшей геодезии. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика, Информатика  

Постреквизиты: Основы проектирования транспортных устройств и сооружений 

Ожидаемые результаты обучения: А) приобретение умений и навыков для самостоятельного выполнения 

геодезических работ; В)  выполнения геодезических работ, связанных с определением формы и размеров Земли; 

С) составлению программ по построению триангуляции и полигонометрии. D) владение основами 

проектирования технологических процессов по производству упрощённого уравнивания геодезических сетей. Е) 

умения производить оценку точности результатов геодезических измерений 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Научно-исследовательские работы 
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Авторы программы:Жубаев С.Т 

Цель изучения курса: Ознакомление студентов с порядком и последовательностью проведения научно-

исследовательских работ  

Краткое содержание дисциплины:освоение основных этапов: оценка и выбор актуальных тем исследований; 

постановка цели и обоснование методов исследований; проведение aналитических и экспериментальных 

исследований; обработка анализ и оценка достоверности полученных результатов; развитие интереса к 

инженерно-исследовательской работе. 

Пререквизиты: Математика, Физика 

Постреквизиты: Основы проектирования транспортных устройств и сооружений 

Ожидаемые результаты обучения:A) Основной принцип формирования и постановки задач исследований; B) 

влияние обзора и анализа ранее проведенных исследований на постановку задач исследований; C) разработка 

программы НИР. 

 

8.1 Модуль - Современные цифровые и автоматизированные технологии 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Цифровизация производства  и моделирование транспортных процессов 
Авторы программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: При решении практических задач, связанных с проектированием элементов 

автомобильных дорог и систем управления движением по ним, целесообразным является статистическое 

моделирование на ЭВМ движения транспортного потока. 

Краткое  содержание дисциплины: Проведение натурных экспериментов и исследований характеристик 

движения транспортного потока в реальных дорожных условиях связано со значительными трудностями: 

большими затратами труда, времени, средств и сложностью их правильной организации. Часто оказывается 

невозможным в течение короткого периода наблюдений за отдельными характеристиками транспортных потоков 

получение устойчивых зависимостей этих характеристик от интенсивности или скорости движения. Методы 

математического моделирования транспортных потоков позволяют проводить экспериментальное исследование 

с помощью ЭВМ, моделируя разные интересующие ситуации, комбинации характеристик транспортного потока, 

наличие разных средств организации дорожного движения и т. д. Наиболее эффективным является метод 

статистического моделирования транспортных потоков, при использовании которого случайные факторы 

имитируют при помощи случайных чисел, формируемых ЭВМ 

Пререквизиты: Высшая математика, Организия перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Основы проектирование транспортных устройств и сооружений.Организация производства и 

менеджмент предприятия 
Ожидаемые результаты обучения: Трансформироваться также должны используемые бизнесом методы и 

инструменты управления. У каждого метода есть не только назначение, но и условия его применения. В новых 

условиях старые методы могут оказаться неадекватными и стать ненужными или даже опасными для бизнеса. 

Цифровая трансформация также требует модернизации представлений профессионального сообщества об 

управлении, а также поиска новых и модернизации существующих методов и инструментов управления. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Электротехника и основы электроники  

Авторы программы:Жубаев С.Т.  

Цель изучения курса: является изучение принципов действия, параметров и характеристик полупроводниковых 

приборов и формирование знаний по применению их для построения схем электронных устройств.  

Краткое содержание дисциплины: Разделы курса: Базовые полупроводниковые приборы и логические 

элементы, полупроводниковые диоды и транзисторы, полупроводниковые запоминающие устройства, 

схемотехника аналоговых электронных устройств, преобразователи, схемотехника блоков питания и элементов 

программного управления. 

Пререквизиты: Электричество и магнетизм, Математический анализ   

Постреквизиты: Схемотехника, теория электрических цепей, Электропривод, электроснабжение  
Ожидаемые результаты обучения: А) студент должен знать: об элементах электрической цепи; о методах 

расчета цепей постоянного и переменного тока; о физических процессах, происходящих в электрических и 

магнитных полях; о принципах действия полупроводниковых приборов; об устройстве и принципах действия 

электрических машин; об электроприводе; В) собирать простейшие электрические цепи; С) производить 

измерения электрических величин; применять полупроводниковые приборы; Д) при изучении курса студент 

также должен освоить специальное  программное обеспечение учебных автоматизированных установок и 

стендов, чтения электрических схем; Е) решения практических задач по расчету цепей; использования 

специальной научно-методической и справочной литературы. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Автоматизированные системы управления (на транспорте) 

Автор программы: Ахметов Б..К. 
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Цель изучения курса: Умения эффективно организовать на основе современного менеджмента и маркетинга 

работу транспортных объектов и организации движения транспортных единиц; обеспечивать оптимальную 

систему управления грузовыми потоками, на основе логистических принципов и исследования транспортных 

операции решать вопросы перевозочного процесса. 

Краткое содержание дисциплины: Автоматизированные системы управления (на транспорте) роль в 

организации транспортного обслуживания. Информационное и техническое обеспечение транспортного 

процесса. Назначение и виды систем и средств связи на транспорте, их характеристики. АСУ как инструмент 

оптимизации процессов управления. Понятие о базах и банках данных. Отраслевые АСУ транспортными 

предприятиями. АСУ  АТ и ее структура.Экономическая эффективность АСУ. 

Пререквизиты:Организация перевозок и управление движеним, Высшая математика 

Постреквизиты: Транспортно - технологические системы и логистика,  Транспортное логистика  

Ожидаемые результаты обучения: А) Эффективное использования технической вооруженности транспорта с 

учетом объема работы. В) Умения решать вопросы развития его технических средств как в условиях текущей 

эксплуатации, так и на ближнюю и дальнюю перспективу. С) Умения эффективно организовать на основе 

современного менеджмента и маркетинга работу транспортных объектов и организации движения транспортных 

единиц.  D) Обеспечивать оптимальную систему управления грузовыми потоками, на основе логистических 

принципов и исследования транспортных операции. Е) Обеспечивать вопросы эффективного управления 
грузовыми потоками. 

 

8.2 Модуль - Автоматизированные  технологии и электротехника 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Цифровизация транспортной сферы 

Авторы программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: При решении практических задач, связанных с проектированием элементов 

автомобильных дорог и систем управления движением по ним, целесообразным является статистическое 

моделирование на ЭВМ движения транспортного потока. 

Краткое  содержание дисциплины: Проведение натурных экспериментов и исследований характеристик 

движения транспортного потока в реальных дорожных условиях связано со значительными трудностями: 

большими затратами труда, времени, средств и сложностью их правильной организации. Часто оказывается 

невозможным в течение короткого периода наблюдений за отдельными характеристиками транспортных потоков 

получение устойчивых зависимостей этих характеристик от интенсивности или скорости движения. Методы 

математического моделирования транспортных потоков позволяют проводить экспериментальное исследование 

с помощью ЭВМ, моделируя разные интересующие ситуации, комбинации характеристик транспортного потока, 
наличие разных средств организации дорожного движения и т. д. Наиболее эффективным является метод 

статистического моделирования транспортных потоков, при использовании которого случайные факторы 

имитируют при помощи случайных чисел, формируемых ЭВМ 

Пререквизиты: Высшая математика, Организия перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Основы проектирование транспортных устройств и сооружений.Организация производства и 

менеджмент предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: Трансформироваться также должны используемые бизнесом методы и 

инструменты управления. У каждого метода есть не только назначение, но и условия его применения. В новых 

условиях старые методы могут оказаться неадекватными и стать ненужными или даже опасными для бизнеса. 

Цифровая трансформация также требует модернизации представлений профессионального сообщества об 

управлении, а также поиска новых и модернизации существующих методов и инструментов управления. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы электротехники 

Авторы программы: Жылкыбаев А.А.  

Цель изучения курса: является обучение студентов к правильной постановке электротехнических задач, к 

выбору экономичных методов решения, к умению анализировать результаты и развитию инженерных 
мышлении.   

Краткое содержание дисциплины: Разделы курса: Электрические цепи постоянного тока, однофазного 

синусоидального тока, трансформаторы, четырехполюсники, электрические фильтры, трехфазные цепи 

переменного тока, переходные процессы в линейных электрических цепях, электрические машины, 

электропривод, основы электроснабжения. 

Пререквизиты: Электричество и магнетизм, Математический анализ   

Постреквизиты: Схемотехника, теория электрических цепей, Электропривод, электроснабжение  

Ожидаемые результаты обучения: А) студент должен знать: об элементах электрической цепи; о методах 

расчета цепей постоянного и переменного тока; о физических процессах, происходящих в электрических и 

магнитных полях; о принципах действия полупроводниковых приборов; об устройстве и принципах действия 

электрических машин; об электроприводе; В) собирать простейшие электрические цепи; С) производить 

измерения электрических величин; применять полупроводниковые приборы; Д) при изучении курса студент 
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также должен освоить специальное  программное обеспечение учебных автоматизированных установок и 

стендов, чтения электрических схем; Е) решения практических задач по расчету цепей; использования 

специальной научно-методической и справочной литературы. 

 

9Модуль  - Организация и управление транспортных перевозок 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация перевозок и управление движением 

Авторы программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: Направлена для получения знаний в области эффективного использования транспорта с 

учетом объема работы, умения решать вопросы развития его технических средств как в условиях текущей 

эксплуатации, на перспективу,  для приобретения умения на основе современного менеджмента и маркетинга, 

логистических принципов и исследования решать вопросы перевозочного процесса. 

Краткое содержание дисциплины: о взаимодействии работы различных видов транспорта в системе текущего 

и перспективного планирования работы транспорта;общие принципы управления эксплуатационной работой 

транспорта, основанные на применении передовой техники и технологии; работы отдельных транспортных 

объектов с учетом применения автоматизированной системы управления; систему организации непрерывной 
логистической цепи грузопотоков с учетом оптимизации задач при составлении планов перевозок;использовать 

теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; создавать передовую технологию 

работы транспортных объектов с использованием передовых методов работы. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы, грузоведение,Транспортное экспедирование. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать и 

понимать историю развития перспективы, инновационные направления в профессиональной деятельности. 

Основные объекты, явления и процессы, связанные с организацией движения на транспорте и уметь использовать 

методы научного исследования при организации перевозок. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Взаимодействие видов транспорта 

Авторы программы:Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: Дисциплина является актуальной и обязательной общетранспортной подготовки кадров, 

так как квалифицированный специалист в современных условиях для качественной и эффективной 

профессиональной деятельности должен в достаточной степени владеть вопросами смежных видов транспорта и 

условиями их взаимодействия в  перевозочном процессе. 
Изучив дисциплину, студент должен знать общие принципы взаимодействия видов транспорта.  

Основные представления, знания, умения и навыки, которыми студент должен овладеть в результате изучения 

дисциплины. 

Краткое содержание дисциплины: о взаимодействии работы различных видов транспорта в системе текущего 

и перспективного планирования работы транспорта; основные технико-экономические и эксплуатационные 

характеристики, преимущества и недостатки, условия работы видов транспорта, формы и методы их 

взаимодействия транспорта; владеть знаниями об общих закономерностях и тенденциях технического 

оснащения, методах работы и совершенствования видов транспорта, а также путях и перспективах развития 

транспортной системы РК. 

использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственной сфере взаимодействий видов 

транспорта и логистики. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы, грузоведение,Транспортное экспедирование. 

Ожидаемые результаты обучения: В результате изучения данной дисциплины студенты должны знать и 

понимать историю развития перспективы, инновационные направления в профессиональной деятельности. 

Основные объекты, явления и процессы, связанные в взаимодействии видов транспорта и логистики, уметь 

использовать методы научного исследования при организации перевозок. 

6B11301 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА 

(2 курс сокращенная образовательная программа 2 года) 
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4.1 Модуль - Логистические услуги  транспорта, 20 кредитов 

ПД ВК TSODT 2315 Технические средства для организации движения на транспорте 3 5 

ПД КВ  OMP 2316 Организация международных перевозок  3 5 

БД  КВ TTSL 2217 Транспортно - технологические системы и логистика 3 5 

ПД ВК OPPT 2318 Организация пассажирских перевозок на транспорте  3 5 

4.2 Модуль - Логистика и организация междунородной пассажирский перевозок, 20 кредитов 

ПД ВК TSODT 2315 Технические средства для организации движения на транспорте 3 5 

ПД КВ  OPMS 2316 Организация перевозок на международных сообщениях 3 5 

БД  КВ TL 2217 Транспортное логистика 3 5 

ПД ВК OPPT 2318 Организация пассажирских перевозок на транспорте  3 5 

5.1 Модуль - Проектирование и эксплуатация транспортных средств, 11 кредитов 

ПД ВК OPTUS 2319 Основы проектирования транспортных устройств и сооружений 3 5 

ПД КВ SVT 2320 Специальные виды транспорта 3 3 

БД КВ 
PTETSBT 

2221 

Правила технической эксплуатации и технические средства 

безопасности на транспорте 
3 3 

5.2 Модуль - Проектирование и безопасность движения, 11  кредитов      

ПД ВК OPTUS 2319 Основы проектирования транспортных устройств и сооружений 3 5 

ПД КВ STSPG 2320 Специальные транспортные средства для перевозки грузов  3 3 

БД КВ PBDD 2221 Правила и безопасность дорожного движения 3 3 

6Модуль  - Практика и транспортные услуги, 17 кредитов 

ПД ВК OGKRG 2322 Организация грузовой и коммерческой работы, грузоведение 3 5 

БД   Производственная практика 4 10 

БД    Преддипломная практика 4 2 

 

4.1 Модуль - Логистические услуги  транспорта 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технические средства для организации движения на транспорте 

Автор программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: Направлена на формирование знаний и навыков у будущего специалиста, необходимых 

для работы в области организаций и регулирования дорожного движения с использованием современных 

технических средств и систем. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Основные понятие об управлении дорожным движением. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Светофоры. Режим работы светофорной сигнализации на перекрестке. 

Дорожные контроллеры. Дорожные контроллеры. Детекторы транспорта. Технические средства 

координированного управления. Средства организации движения пешеходных потоков. Технические средства 

управления в особых условиях движения. Монтаж и эксплуатация технических средств. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика, Электротехника и основы электроники. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 
Ожидаемые результаты обучения: А) проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

проведения натурных исследований по определению параметров транспортного потока; В) составлять задания 

на проектирование светофорных объектов, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной 

разметки; ориентироваться в научно-технической информации и определить перспективы развития средств 

регулирования; С) разрабатывать требования к средствам организации и регулирования применительно к 

конкретным условиям движения; D) умение применять технические средства при разборке проектных решений 

по организации дорожного движения; Е) использовать полученные знания в области организации дорожного 

движения с использованием современных технических средств и систем. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация международных перевозок 

Автор программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ организации международных автомобильных перевозок; 

изучение организационных, правовых и экономических основ международных автоперевозок; изучение 

основных документов, регламентирующих условия выполнения международных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

Краткое содержание дисциплины: Общие понятия о международных автомобильных перевозках. Правовое 
регулирование международных автомобильных перевозок. Условия осуществления международных перевозок. 

Понятие и состав договора перевозки. Основные виды страхования. Применяемые при международных 

перевозках. Претензии и иски 

Пререквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ, Организация перевозок и 

управление движением 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: ознакомиться с основами нормативно-правового регулирования; уметь 

использовать теоретические знания для создания условий, способствующих развитию международных перевозок 

грузов и пассажиров; знать требования, предъявляемые к подвижному составу и персоналу, работающему на 

международных линиях; знать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха экипажей транспортных 

средств. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортно - технологические системы и логистика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: В дисциплине «Транспортно - технологические системы и логистика» предметом 

изучения является работа транспортного комплекса в современной логистической системе товародвижения, и ее 

взаимосвязь с логистической инфраструктурой товарного рынка и рынка транспортных услуг. Целью 

преподавания дисциплины «Транспортно - технологические системы и логистика» заключается в формировании 

знаний студентов по управлению потоками (материальными, транспортными и т.д.) и их оптимизацией, в объеме, 

отвечающем квалификационной характеристики. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Оценка качества обслуживания, критерии и методы. 
Конкуренция. Принципы создания цивилизованного рынка транспортных услуг. Маркетинговые исследования 

транспортных услуг. Стратегия развития транспортной логистики. Единый транспортно-технологический 

процесс перевозки грузов. Формирование и накопление партий грузов. Централизованные и децентрализованные 

перевозки грузов. Условия взаимодействия транспортных систем и их материально-техническая база. 

Организация интегрированных транспортных систем. Классификация и законы функционирования 

интегрированных транспортных систем. Транспортно-технологические системы различного функционального 

назначения. Факторы, влияющие на выбор транспортно-технологической схемы перевозок. Грузовой модуль, его 

преимущества и недостатки. Интермодальные транспортные системы (линейные контейнерные перевозки). 

Организация мультимодальных перевозок. Задачи экспедиторов и операторов. Мультимодальный коносамент. 

Определение сквозной ставки мультимодальной перевозки груза. Транспортные тарифы. Общетранспортный 

узел. Технико-эксплуатационные характеристики транспортного узла. Оценка пропускной способности 

транспортного узла. Составление непрерывного плана-графика работы транспортного узла. Контейнерный 

терминал. Назначение, обустройство, наилучшее размещение. Моделирование работы терминала  
Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен изучить: принципы мультимодальных перевозок, как основы 

эффективного взаимодействия смежных видов транспорта; грузовой модуль, в критериях грузоведения и 
транспортных технологий; технико-экономические требования к взаимодействующим видам транспорта на 

основе использования единого транспортного модуля; принципы логистики во взаимодействии производства, 

транспортно-технологических систем и потребителя; принципы создания цивилизованного транспортного рынка 

в условиях рыночной конкуренции; стратегию развития транспортной логистики; процесс управления на базе 

логистической концепции; маркетинговые исследования транспортных услуг и их использование в 

логистических задачах. В) знать логистические функции; каналы распределения в логистике; структуру 

логистической цепи; технические параметры грузовых терминалов в соответствии с требованиями режима 

производства, распределения и отправки грузовых партий транспортными средствами; критерии качества услуг 

логистики; преимущества логистической концепции. С) технология организации перегрузочных процессов, 

технология организации перевозок, внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение и применяет их к 

решению практических задач о работе транспорта в логистических системах. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация пассажирских перевозок на транспорте 

Автор программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: является изложение теоретических, практических и методических положений по 

организации и управлению пассажирским автомобильным транспортом. Задачамии изучения дисциплины 
является подготовка специалиста широкого профиля, способного к самостоятельному и активному освоению и 

утверждению всего передового в производстве, науке, технике и культуре, ориентирующегося в растущем потоке 

научно-технической информации. Особое значение придается знанию организационных и эксплуатационных 

проблем, экономических, социологических вопросов, эффективного использования энергетических, сырьевых, 

материальных и трудовых ресурсов на пассажирском автомобильном транспорте. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Общие понятия, термины, классификация автомобильных 

пассажирских перевозок. Подвижной состав. Характеристика пассажирского автомобильного транспорта. 

Технико-экономические показатели. Технологии пассажирских автомобильных перевозок. Организация 

автобусных перевозок пассажиров. Обслуживание населения другими видами транспорта. Управление 

пассажирскими автомобильными перевозками. Системы оплаты проезда пассажиров и провоза багажа.  

Пререквизиты: Высшая математика, Транспортные средства, Организация перевозок и управление движением,  

Организации дорожного движения 
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Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) правилы перевозок пассажиров автомобильным транспортом; В) 

пассажиропотоки, принципы формирования маршрутной сети города, классификация маршрутов, транспортные 

обследования маршрутов,организацию пассажирских перевозок на регулярном маршруте, маршрутное 

расписание; С) проводить транспортное обследование, формировать маршрутную сеть населенного пункта; D) 

методикой разработки регулярных городских автобусных маршрутов Е) умением применять и осуществлять на 

современном уровне принципиально новые научные, производственные и организационные решения по 

коммерческой эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта и координации работы с другими 

видами транспорта, обслуживающими население. 

 

4.2 Модуль -Логистика и организация междунородной пассажирский перевозок 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация перевозок на международных  сообщениях 

Авторы программы: Имагамбетов М.Б 

Цель изучения курса: студент получит понятие о роли и месте международных перевозок в экономическом 

комплексе страны, участии  регионов  РК  в  обеспечении  внешнеторговых  связей и  других вопросах. 
Основные документы,  требующиеся  при  выполнении  международных  перевозок грузов и пассажиров.  

Внимание  уделяется  существующей нормативно-правовой и законодательной базе: выполнен обзор 

основного  содержания  Конвенции  о  договоре  международной  дорожной  перевозки  грузов  (КДПГ, 

CMR)  и  протоколов  к  ней,  рассмотрены основные документы российского законодательства, 

регулирующие международные автомобильные перевозки, приведены определения базисных условий 

договора поставки товара и «Инкотермса», охарактеризованы сущность и содержание данных понятий.  

Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовое положение агента перевозчика и  

экспедитора грузовладельца. Договорно-правовое и технологическое обеспечение транспортных. Экспедиция 

отправления и прибытия грузов. Экспедиционные операции в пути следования грузов. ТЭО грузов, перевозимых 

в особых условиях. Претензионная работа. Дополнительные операции ТЭО грузов. Совершенствование ТЭО 

операций. 

Пререквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ, Организация перевозок и 

управление движением  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения: А) ознакомиться с основами нормативно-правового регулирования; В) 

уметь использовать теоретические знания для создания условий, способствующих развитию международных 

перевозок грузов и пассажиров; С) знать требования, предъявляемые к подвижному составу и персоналу, 
работающему на международных линиях; знать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха экипажей 

транспортных средств. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортная логистика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является формирование у студентов четких научных представлений 

и навыков управления материальными потоками,  изучение методов эффективной  доставки грузов и пассажиров 

на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых в рамках данного процесса, 

в целях минимизации общих затрат ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: Транспорт в условиях логистики. Логистика производственных процессов. 

Материальные потоки в логистике. Транспортные потоки и постоянные устройства транспорта. Транспортные 

процессы, изменяющиеся во времени. Технологическая система транспортирования и ее описание. Методы и 

модели оценки развития микрологистической системы  автотранспортного предприятия. Логистика пользователя 

транспортных услуг. Складирование, тара, упаковка и грузопереработка. Информационное обеспечение 

логистического процесса. Логистические затраты. Основные тенденции развития логистики. 

Пререквизиты: Высшая математика, Метрология, стандартизация и управление качеством, Транспортные 
средства 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление методов системного анализа, теории исследования 

операций, теории массового обслуживания, кибернетики, прогнозирования, моделирования. В) производить 

научные исследования материальных потоков, транспортных процессов с целью определения их параметров, 

выявления путей и действий, направленных преобразование потоков и создание логистических систем, С) 

формировать и изменять соответствующие материальными потокам информационные потоки, циркулирующие 

между логистических операций, материальными потокам информационные потоки, циркулирующие между 

логистической системой и внешней средой и необходимые для управления и контроля логистических  операций, 

Д) иметь навыки определения логистических издержек процессов транспортировки, Е) определять 

эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 
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5.1 Модуль - Проектирование и эксплуатация транспортных средств 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы проектирования транспортных устройств и сооружений  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью  изучения  дисциплины  является  освоение  методов  проектирования отдельных 

элементов железнодорожных станций и узлов, основные элементы железных и автомобильных  дорог, принципы 

планировки  городов, основные  элементы и другие вопросы  основ проектирования  путей  сообщения  и их  

содержание. В системе подготовки  Бакалавра по управлению перевозочным  процессом,  изучаемая  дисциплина  

является  основной  формирования  и  знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Станций  и узлы  как  важнейший  элемент  железнодорожного  транспорта. 

Классификация раздельных пунктов и общая характеристика отдельных типов станций. Общие понятие о 

железнодорожном узле. Станционные пути, их классификация. Габариты и их применение. Соединение путей. 

Назначение, виды и конструкция стрелочных переводов. Основные геометрические элементы стрелочных 

переводов. Основные элементы станции. Горловины станции. Понятия об автомобильных дорогах. 

Классификация автомобильных дорог. Основные элементы автомобильных дорог. Принципы планировки 

городов, структура города  и его функциональные зонирование. 
Пререквизиты: Физика, Начертательная геометрия и инженерная графика,  Основы безопастности 

жизнедеятельности 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о генеральных схемах, о развитии и размещении 

железнодорожных станций и узлов; автомобильных дорог; планировки  городов;  об основных научно-

технических проблемах и перспективах развития автомобильного транспорта; о  генеральных  схемах, о  развитии 

размещении; железнодорожных     станций  и  узлов; автомобильных  дорог; планировки городов; В) знать 

комплексное  проектирование  основных  схем  и  конструкций  отдельных  элементов  станций, взаимного  

расположения  устройств  и  методы  их  расчета  с  применением  компьютерной  техники  (САПР); С) проблемы  

развития  транспортных  узлов; проектирование  основных  элементов  автомобильных  дорог; пересечение  

железных  дорог  с  водостоками, автомобильными  дорогами; планировки  городов; D) уметь использовать 

технико-экономические  расчеты  по  выборы  наиболее  эффективных  решений  проектирования  объектов  

транспортных  предприятий;  безопасности, охраны  труда  и  окружающей  среды; Е) иметь навыки разработкой  

технологических  процессов  проектируемых  и  реконструируемых  станций  и  узлов; автомобильных  дорог; 

городов; разработкой  и  составлением  схем  разъездов, обгонных  пунктов, станций и  др. объектов; масштабной  

накладкой  основных  элементов  проектируемых  и  реконструируемых  объектов;  проектированием  и  расчетом, 

включая  применение  ЭВМ; проектированием  устройств  железнодорожных  станций; выполнением  технико-
экономических  расчетов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Специальные виды транспорта 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: Оценка существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных 

агрегатов. Методики оценки и анализа конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы 

определения нагрузок на агрегаты автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании 

автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением, Грузовые и пассажирские перевозки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать существующие конструкции автомобилей; В) 

грамотно определятьнагрузки на узлы, агрегаты и системы автомобилей. С) Оценка существующих и 

перспективных моделей автомобилей и отдельных агрегатов. D) Методы определения нагрузок на агрегаты 

автомобилей и их расчет Навыки конструирования и создания машин, на приемах и инструментах для ведения 
этих процессов, умениями и средствами их эффективного осуществления. Е) Проектирования и конструирования 

автотранспортных средств. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правила технической эксплуатации и технические средства безопасности на 

транспорте 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является изложение теоретических и практических 

знаний правил технической эксплуатации и технических средств безопасности на транспорте, установление 

основного порядка эксплуатации транспорта и требования предъявляемые к нему. 

Краткое содержание дисциплины: Основной задачей работников транспорта является удовлетворение 

потребностей пассажиров, грузов, багажа и груза-багажа, безопасное использование технических средств и 
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соблюдение требований охраны окружающей среды, обеспечение безопасности движения и безопасности 

перевозимых грузов.Транспортные средства должны быть в безопасности в любое время, в погоде и в любых 

дорожных условиях. Это очень сложно сделать, потому что безопасность на транспорте зависит от многих 

факторов. Каждый сотрудник транспортного средства должен иметь возможность оценить структурную 

безопасность транспортного средства, и знать структурные возможности основных марок и моделей 

транспортного средства и определить причины его безопасности. 

Пререквизиты: Высшая математика, Охрана труда на транспорте и техника безопасности, Обеспечение 

безопасности движения на транспорте, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать общие обязанности работников транспорта и их ответственность 

за безопасность; В) знать описания всех имеющихся на дистанции сооружений и устройств путевого хозяйства, 

а также соответствующие стандарты и нормы; масштабные и схематические планы станций, продольные 

профили всех главных и станционных путей, а также железнодорожных подъездных путей; продольные 

профили сортировочных горок, подгорочных и профилированных вытяжных путей на сортировочных, 

участковых и грузовых станциях С) понять дорожно-транспортные происшествия, виды транспортной 

безопасности и нормативные документы; D) умение применять технические средства при разработке проектных 

решений по организации дорожного движения; Е) использовать полученные знания в области организации 
движения с использованием современных технических средств и систем. 

 

5.2 Модуль - Проектирование и безопасность движения 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы проектирования транспортных устройств и сооружений  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью  изучения  дисциплины  является  освоение  методов  проектирования отдельных 

элементов железнодорожных станций и узлов, основные элементы железных и автомобильных  дорог, принципы 

планировки  городов, основные  элементы и другие вопросы  основ проектирования  путей  сообщения  и их  

содержание. В системе подготовки  Бакалавра по управлению перевозочным  процессом,  изучаемая  дисциплина  

является  основной  формирования  и  знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Станций  и узлы  как  важнейший  элемент  железнодорожного  транспорта. 

Классификация раздельных пунктов и общая характеристика отдельных типов станций. Общие понятие о 

железнодорожном узле. Станционные пути, их классификация. Габариты и их применение. Соединение путей. 

Назначение, виды и конструкция стрелочных переводов. Основные геометрические элементы стрелочных 

переводов. Основные элементы станции. Горловины станции. Понятия об автомобильных дорогах. 
Классификация автомобильных дорог. Основные элементы автомобильных дорог. Принципы планировки 

городов, структура города  и его функциональные зонирование. 

Пререквизиты: Физика, Начертательная геометрия и инженерная графика,  Основы безопастности 

жизнедеятельности 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о генеральных схемах, о развитии и размещении 

железнодорожных станций и узлов; автомобильных дорог; планировки  городов;  об основных научно-

технических проблемах и перспективах развития автомобильного транспорта; о  генеральных  схемах, о  развитии 

размещении; железнодорожных     станций  и  узлов; автомобильных  дорог; планировки городов; В) знать 

комплексное  проектирование  основных  схем  и  конструкций  отдельных  элементов  станций, взаимного  

расположения  устройств  и  методы  их  расчета  с  применением  компьютерной  техники  (САПР); С) проблемы  

развития  транспортных  узлов; проектирование  основных  элементов  автомобильных  дорог; пересечение  

железных  дорог  с  водостоками, автомобильными  дорогами; планировки  городов; D) уметь использовать 

технико-экономические  расчеты  по  выборы  наиболее  эффективных  решений  проектирования  объектов  

транспортных  предприятий;  безопасности, охраны  труда  и  окружающей  среды; Е) иметь навыки разработкой  

технологических  процессов  проектируемых  и  реконструируемых  станций  и  узлов; автомобильных  дорог; 

городов; разработкой  и  составлением  схем  разъездов, обгонных  пунктов, станций и  др. объектов; масштабной  
накладкой  основных  элементов  проектируемых  и  реконструируемых  объектов;  проектированием  и  расчетом, 

включая  применение  ЭВМ; проектированием  устройств  железнодорожных  станций; выполнением  технико-

экономических  расчетов. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Специальные транспортные средства для перевозки грузов 

Автор программы: Кантарбаев Н.А. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является усвоение студентом знаний по особенностям 

конструкции данного вида подвижного состава, необходимые для следующего изучения специализирующих 

дисциплин и дальнейшей деятельности инженера на предприятиях автомобильного транспорта.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Изучение конструктивных особенностей специализированного 

подвижного состава, силы влияющих на них;  методики определения оценочных критериев расчетным путем. 
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Основные особенности спецавтотранспорта. Основные пути повышения проходимости. Особенности 

конструкции спецавтотранспорта отечественных автомобилей. Подъемные механизмы автомобилей самосвалов. 

Тягово-сцепные устройства автотранспорта. Автомобили-самопогрузчики кранового типа. Автопоезда для 

перевозки тяжеловесных грузов. Автомобильные цистерны для перевозки сжиженного газа, жидкостей. 

Автомобильные краны.  

Пререквизиты: Высшая математика, Электротехника и основы электроники.Транспортные средства.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представления об основных научно-технических проблемах и 

перспективах развития автомобильного транспорта; B) знать состояние и тенденции развития конструкции 

автомобильного транспорта в стране и за рубежом, конструктивные особенности, устройство дополнительных 

узлов и агрегатов специализированного подвижного состава; C) уметь оценивать технический уровень 

конструкции автомобилей, самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей; D) иметь навыки 

проведения экспериментов обработки и анализ результатов; Е) освоение студентами основ научно-технического 

прогресса на спецтехнике. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правила и безопасность дорожного движения 
Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Применять полученные знания на практике. Прогнозировать дорожно-транспортную 

ситуацию и в кратчайшее время принимать оптимальное решение. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении студентами курса «Правила и безопасность дорожного 

движения» рассматриваются методы влияния безопасного движения транспортных средств в различных 

ситуациях, а также предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Для получения ими знаний в сфере 

дорожного движения, необходимо применять технические средства при разработке проектных решений по 

организации дорожного движения, рассчитывать режимы регулирования; составлять задания на проектирование 

светофорных объектов, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной разметки; 

ориентироваться в научно-технической информации и определить перспективы развития средств регулирования; 

разрабатывать требования к средствам организации и регулирования применительно к конкретным условиям 

движения; 

Пререквизиты: Высшая математика, Охрана труда на транспорте и техника безопасности, Обеспечение 

безопасности движения на транспорте, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения:А) знать основные принципы организации государственной системы  

управления регулирующего общественные отношение в сфере обеспечения дорожного движения;В)  выявлять 
основные причины возникновения ДТП, нарушения правил дорожного движения со стороны участников 

дорожного движения; С) знать основу организации и безопасности дорожного движения, дорожные условия, 

безопасность движения и виды безопасности ТС, технические средства организации дорожного движения, 

дорожные знаки и разметки, регулирование и проезд перекрестков, а также другие элементы ПДД;D) знать 

перечень неисправности и условие, при которых запрещается эксплуатация ТС, основы оказания первой 

медицинской доврачебной помощи;Е) прогнозировать дорожно-транспортныепроисшествия, самостоятельно 

решать задачи с различными дорожными ситуациями и принимать меры по их предотвращению. 

 

6Модуль  - Практика и транспортные услуги 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация грузовой и коммерческой работы, грузоведение 

Авторы программы: Имагамбетов М.Б. 

Цель изучения курса: Цель и задачи курса: дисциплиа «Организация грузовой и коммерческой работы» 

необходимо для получения знаний в организации работ по обслуживанию грузовых потоков в условиях 

сложного, непрерывного и динамичного характера работы транспортного комплекса. Целью преподования 

дисциплины является изложение теоритических, практических и методических положений по грузовой и 
коммерческой работы на транспорте. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Организационная структура управления грузовой и 

коммерческой работе на транспорте. Виды маршрутов, сообщений и классификация грузовых перевозок. 

Операции по приему и погрузке грузов. Грузовые тарифы, сборы и система их построения. Перевозка грузов в 

контейнерах. Правила перевозок опасных и скоропортящихся грузов. Условия и формы ответственности при 

перевозке. Общие условия перевозки грузов на автомобильном транспорте. Особенности перевозки опасных и 

скоропортящихся грузов на автомобильном транспорте. Классификация и законы функционирования 

интегрированных транспортных систем. Транспортно-технологические системы различного функционального 

назначения. Факторы, влияющие на выбор транспортно-технологической схемы перевозок. Грузовой модуль, его 

преимущества и недостатки. Интермодальные транспортные системы (линейные контейнерные перевозки). 

Организация мультимодальных перевозок. Задачи экспедиторов и операторов. Мультимодальный коносамент. 

Определение сквозной ставки мультимодальной перевозки груза. Транспортные тарифы. Общетранспортный 
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узел. Технико-эксплуатационные характеристики транспортного узла. Оценка пропускной способности 

транспортного узла. Составление непрерывного плана-графика работы транспортного узла. Контейнерный 

терминал. Назначение, обустройство, наилучшее размещение. Моделирование работы терминала  
Пререквизиты: Высшая математика, Информатика, Организация перевозок и управление движением. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен изучить: принципы логистики во взаимодействии производства, 

транспортно-технологических систем и потребителя; принципы создания цивилизованного транспортного рынка 

в условиях рыночной конкуренции; стратегию развития транспортной логистики; процесс управления на базе 

логистической концепции; маркетинговые исследования транспортных услуг и их использование в 

логистических задачах. В) знать логистические функции; каналы распределения в логистике; структуру 

логистической цепи; технические параметры грузовых терминалов в соответствии с требованиями режима 

производства, распределения и отправки грузовых партий транспортными средствами; критерии качества услуг 

логистики; преимущества логистической концепции. С) технология организации перегрузочных процессов, 

технология организации перевозок, внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение и применяет их к 

решению практических задач о работе транспорта в логистических системах. 

 

6B11301 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА 

(2 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 

Компонент  
Код 

дисциплины 
Наименование дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Ч
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о

 к
р

ед
и

т
о
в

 

Р
К

 /
E

C
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5.1 Модуль - Формирование предпринимательства и социальные направления, 12  кредитов 

ООД КВ OBP 2114 Основы бизнеса и предпринимательства 3 4 

ООД ОК FK 2115 Физическая культура 3,4 4 

БД КВ TTSL 2216 Транспортно - технологические системы и логистика 4 4 

5.2 Модуль - Экономика и логистические системы, 12  кредитов 

ООД КВ ОР 2114 Основы права 3 4 

ООД ОК FK 2115 Физическая культура 3,4 4 

БД КВ TL 2216 Транспортное логистика 4 4 

6.1 Модуль - Современные цифровые технологии, 12  кредитов 

БД КВ СPMTP 2217 
Цифровизация производства и моделирование транспортных 

процессов 
3 4 

БД ВК ASU 2218 Автоматизированные системы управления (на транспорте) 3 4 

БД КВ EOE 2219 Электротехника и основы электроники  3 4 

6.2 Модуль - Отраслевые технологии и основы электротехники, 12  кредитов      

БД  КВ СTS 2217 Цифровизация транспортной сферы 3 4 

БД  ВК ASU 2218 Автоматизированные системы управления (на транспорте) 3 4 

БД  КВ OE 2219 Основы электротехники 3 4 

7.1 Модуль - Смазочные материалы  и соблюдения техники безопасности, 12  кредитов 

БД КВ HTSM 2220 Химия и топливно-смазочные материалы  3 4 

БД КВ OTTTB 2221 Охрана труда на транспорте и техника безопасности  3 4 

БД ВК OBDT 2222 Обеспечение безопасности движения на транспорте 4 4 

7.2 Модуль - Химические соединения и безопасность жизнедеятельности, 12 кредитов 

БД КВ AVT 2220 Альтернативные виды топлива 3 4 

БД КВ OT 2221 Охрана труда 3 4 

БД ВК OBDT 2222 Обеспечение безопасности движения на транспорте 4 4 

8.1 Модуль - Организация и управление транспортных перевозок, 17  кредитов      

БД ВК OPUD 2223 Организация перевозок и управление движением 3 4 

ПД ВК VVT 2324 Взаимодействие видов транспорта 4 4 

ПД ВК TSODT 2325 
Технические средства для организации движения на 

транспорте 
4 4 

ПД КВ  OMP 2326 Организация международных перевозок  4 5 

8.2 Модуль - Транспорт и организация движения, 17  кредитов 

БД ВК OPUD 2223 Организация перевозок и управление движением 3 4 

ПД ВК VVT 2324 Взаимодействие видов транспорта 4 4 
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ПД ВК TSODT 2325 
Технические средства для организации движения на 

транспорте 
4 4 

ПД КВ  OPMS 2326 Организация перевозок на международных сообщениях 4 5 

9.1 Модуль - Практика и организация работ на железной дороге, 7  кредитов     

БД КВ  TRZhDS 2227 Технология работы железнодорожных станций  4 4 

БД    Производственная практика 4 3 

9.2 Модуль - Практика и технологические процессы,  7  кредитов      

БД КВ  TPSR 2227 Технологические процессы станционных работ 4 4 

БД    Производственная практика 4 3 

Примечание: описание дисциплин для обучающихся на базе среднего профессионального образования (4 

года) соответствует предметам 

 

5.1 Модуль - Формирование предпринимательства и социальные направления 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортно - технологические системы и логистика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: В дисциплине «Транспортно - технологические системы и логистика» предметом 

изучения является работа транспортного комплекса в современной логистической системе товародвижения, и ее 

взаимосвязь с логистической инфраструктурой товарного рынка и рынка транспортных услуг. Целью 

преподавания дисциплины «Транспортно - технологические системы и логистика» заключается в формировании 

знаний студентов по управлению потоками (материальными, транспортными и т.д.) и их оптимизацией, в объеме, 

отвечающем квалификационной характеристики. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Оценка качества обслуживания, критерии и методы. 

Конкуренция. Принципы создания цивилизованного рынка транспортных услуг. Маркетинговые исследования 
транспортных услуг. Стратегия развития транспортной логистики. Единый транспортно-технологический 

процесс перевозки грузов. Формирование и накопление партий грузов. Централизованные и децентрализованные 

перевозки грузов. Условия взаимодействия транспортных систем и их материально-техническая база. 

Организация интегрированных транспортных систем. Классификация и законы функционирования 

интегрированных транспортных систем. Транспортно-технологические системы различного функционального 

назначения. Факторы, влияющие на выбор транспортно-технологической схемы перевозок. Грузовой модуль, его 

преимущества и недостатки. Интермодальные транспортные системы (линейные контейнерные перевозки). 

Организация мультимодальных перевозок. Задачи экспедиторов и операторов. Мультимодальный коносамент. 

Определение сквозной ставки мультимодальной перевозки груза. Транспортные тарифы. Общетранспортный 

узел. Технико-эксплуатационные характеристики транспортного узла. Оценка пропускной способности 

транспортного узла. Составление непрерывного плана-графика работы транспортного узла. Контейнерный 

терминал. Назначение, обустройство, наилучшее размещение. Моделирование работы терминала  
Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением. 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы, Организация производства и менеджмента 

предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен изучить: принципы мультимодальных перевозок, как основы 

эффективного взаимодействия смежных видов транспорта; грузовой модуль, в критериях грузоведения и 
транспортных технологий; технико-экономические требования к взаимодействующим видам транспорта на 

основе использования единого транспортного модуля; принципы логистики во взаимодействии производства, 

транспортно-технологических систем и потребителя; принципы создания цивилизованного транспортного рынка 

в условиях рыночной конкуренции; стратегию развития транспортной логистики; процесс управления на базе 

логистической концепции; маркетинговые исследования транспортных услуг и их использование в 

логистических задачах. В) знать логистические функции; каналы распределения в логистике; структуру 

логистической цепи; технические параметры грузовых терминалов в соответствии с требованиями режима 

производства, распределения и отправки грузовых партий транспортными средствами; критерии качества услуг 

логистики; преимущества логистической концепции. С) технология организации перегрузочных процессов, 

технология организации перевозок, внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение и применяет их к 

решению практических задач о работе транспорта в логистических системах. 

 

5.2 Модуль - Экономика и логистические системы 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортная логистика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является формирование у студентов четких научных представлений 
и навыков управления материальными потоками,  изучение методов эффективной  доставки грузов и пассажиров 
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на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых в рамках данного процесса, 

в целях минимизации общих затрат ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: Транспорт в условиях логистики. Логистика производственных процессов. 

Материальные потоки в логистике. Транспортные потоки и постоянные устройства транспорта. Транспортные 

процессы, изменяющиеся во времени. Технологическая система транспортирования и ее описание. Методы и 

модели оценки развития микрологистической системы  автотранспортного предприятия. Логистика пользователя 

транспортных услуг. Складирование, тара, упаковка и грузопереработка. Информационное обеспечение 

логистического процесса. Логистические затраты. Основные тенденции развития логистики. 

Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением. 

Постреквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ, Организация производства и 

менеджмента предприятия.  

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление методов системного анализа, теории исследования 

операций, теории массового обслуживания, кибернетики, прогнозирования, моделирования. В) производить 

научные исследования материальных потоков, транспортных процессов с целью определения их параметров, 

выявления путей и действий, направленных преобразование потоков и создание логистических систем, С) 

формировать и изменять соответствующие материальными потокам информационные потоки, циркулирующие 

между логистических операций, материальными потокам информационные потоки, циркулирующие между 
логистической системой и внешней средой и необходимые для управления и контроля логистических  операций, 

Д) иметь навыки определения логистических издержек процессов транспортировки, Е) определять 

эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 

 

7.1 Модуль - Смазочные материалы  и соблюдения техники безопасности 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Обеспечение безопасности движения на транспорте 

Авторы программы Ешмуратов Б.У. 

Цель изучения курса: Изучение студентами курса «Обеспечение безопасности движения на транспорте» 

необходимо для получения знаний об основах транспортной безопасности, получения навыков планирования и 

реализации транспортной безопасности. 

Краткое содержание дисциплины: Студенты должны знать основые положения теорий безопасности 

движения, термины и определения, связанные с безаварийной работой порядок классификации допускаемых 

нарушений безопасности движения на автомобильном, железнодорожным и воздушном транспорте и уметь  

использовать тебования и нормы по обеспечению безопасности движения в производственной работе, а такие 

при разработке проектов новых и реконструкруеных объектов автомобильных железнодорожного и воздушного 
транспорти. 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением. 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерчиской работы, грузоведение 

Ожидаемые результаты обучения: А) определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на 

защищенность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств транспорта и обеспечивать 

выполнение мероприятий по транспортной безопасности на этих объектах в зависимости от ее различных 

уровней. В) порядок расследования несчастных случаев; принципы управления охраной труда и организацию по 

охране труда на объектах и предприятиях, принципы обеспечения пожарной безопасности на транспортных 

объектах  и производственных предприятиях; разрабатывать режимы труда и отдыха; пользоваться приборами 

для обнаружения опасных и вредных производственных факторов; разрабатывать организационные, 

технические, санитарно-гигиенические, экономические мероприятия, проводить обучение и инструктаж по 

технике безопасности, оценивать состояние охраны труда, планировать мероприятия по охране труда на 

объектах. С) полученные знания и навыки будут использованы студентами при выполнении дипломного 

проектирования и в дальнейшей трудовой деятельности. D)работы  с технической документацией, пользования 

средствами пожаротушения и сигнализации, составлять план эвакуации при пожарах, организовывать работу по 

пожарной профилактике на объектах. 

 
8.1 Модуль - Организация и управление транспортных перевозок 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация международных перевозок 

Автор программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ организации международных автомобильных перевозок; 

изучение организационных, правовых и экономических основ международных автоперевозок; изучение 

основных документов, регламентирующих условия выполнения международных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

Краткое содержание дисциплины: Общие понятия о международных автомобильных перевозках. Правовое 

регулирование международных автомобильных перевозок. Условия осуществления международных перевозок. 
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Понятие и состав договора перевозки. Основные виды страхования. Применяемые при международных 

перевозках. Претензии и иски 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ 

Ожидаемые результаты обучения: ознакомиться с основами нормативно-правового регулирования; уметь 

использовать теоретические знания для создания условий, способствующих развитию международных перевозок 

грузов и пассажиров; знать требования,предъявляемые к подвижному составу и персоналу, работающему на 

международных линиях; знать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха экипажей транспортных 

средств. 

8.2 Модуль - Транспорт и организация движения 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технические средства для организации движения на транспорте 

Автор программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: Направлена на формирование знаний и навыков у будущего специалиста, необходимых 

для работы в области организаций и регулирования дорожного движения с использованием современных 

технических средств и систем. 
Краткое содержание дисциплины: Введение. Основные понятие об управлении дорожным движением. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Светофоры. Режим работы светофорной сигнализации на перекрестке. 

Дорожные контроллеры. Дорожные контроллеры. Детекторы транспорта. Технические средства 

координированного управления. Средства организации движения пешеходных потоков. Технические средства 

управления в особых условиях движения. Монтаж и эксплуатация технических средств. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика, Организация перевозок и управление движением 

Постреквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ 

Ожидаемые результаты обучения: А) проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

проведения натурных исследований по определению параметров транспортного потока; В) составлять задания 

на проектирование светофорных объектов, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной 

разметки; ориентироваться в научно-технической информации и определить перспективы развития средств 

регулирования; С) разрабатывать требования к средствам организации и регулирования применительно к 

конкретным условиям движения; D) умение применять технические средства при разборке проектных решений 

по организации дорожного движения; Е) использовать полученные знания в области организации дорожного 

движения с использованием современных технических средств и систем. 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация перевозок на международных  сообщениях 

Авторы программы: Имагамбетов М.Б 

Цель изучения курса: студент получит понятие о роли и месте международных перевозок в экономическом 

комплексе страны, участии  регионов  РК  в  обеспечении  внешнеторговых  связей и  других вопросах. 

Основные документы,  требующиеся  при  выполнении  международных  перевозок грузов и пассажиров.  

Внимание  уделяется  существующей нормативно-правовой и законодательной базе: выполнен обзор 

основного  содержания  Конвенции  о  договоре  международной  дорожной  перевозки  грузов  (КДПГ, 

CMR)  и  протоколов  к  ней,  рассмотрены основные документы российского законодательства, 

регулирующие международные автомобильные перевозки, приведены определения базисных условий 

договора поставки товара и «Инкотермса», охарактеризованы сущность и содержание данных понятий.  

Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора 

грузовладельца. Договорно-правовое и технологическое обеспечение транспортных. Экспедиция отправления и 

прибытия грузов. Экспедиционные операции в пути следования грузов. ТЭО грузов, перевозимых в особых 

условиях. Претензионная работа. Дополнительные операции ТЭО грузов. Совершенствование ТЭО 

операций. 

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением 
Постреквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ 

Ожидаемые результаты обучения: А) ознакомиться с основами нормативно-правового регулирования; В) 

уметь использовать теоретические знания для создания условий, способствующих развитию международных 

перевозок грузов и пассажиров; С) знать требования, предъявляемые к подвижному составу и персоналу, 

работающему на международных линиях; знать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха экипажей 

транспортных средств. 

 

9.1 Модуль - Практика и организация работ на железной дороге 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология работы железнодорожных станций 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 
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Цель изучения курса: Целью обучения является изложение теоретических и практических знаний в 

организации и управлении движением на железнодорожном транспорте, о структурах управления и видах  

работ на станциях. 

Краткое содержание дисциплины: Важнейшее требование к работе железных дорог - обеспечение полной 

безопасности движения поездов, пассажиров и обслуживающего персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Главными резервами дальнейшего наращивания размеров перевозок являются интенсификация использования 

технических средств, ускорение оборотов вагонов, улучшение эксплуатации локомотивов и повышение 

производительности труда. Железнодорожные станции - это важнейший элемент технологической цепочки 

перевозочного процесса, от их устойчивой работы зависит деятельность железнодорожных направлений и сети 

в целом. Новая цель управления перевозками - обеспечение надежных и эффективных транспортных связей, т.е. 

оптимальное согласование ритма работы поставщиков, потребителей и железной дороги.От качества работы 

сортировочных устройств на станции, соблюдения технологии расформирования и формирования составов 

поездов, особенно на сортировочных горках, зависит сохранность грузов и вагонов, выполнение срока доставки 

грузов получателям, рентабельность и конкурентоспособность железных дорог на рынке транспортных услуг. 

Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные 

системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы, грузоведение 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать требования технологии работ подвижного состава и персонала 

работающих на железнодорожных станциях; В) уметь анализировать оптимальную систему управления 

грузовыми потоками, на основе логистических принципов и исследования транспортных операции, решать 

вопросы перевозочного процесса; С) использовать теоретические знания для создания условий, способствующих 

развитию  технологии работ железнодорожных станции; Д) принимать решения по обслуживанию перевозочного 

процесса на основе анализа деятельности подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, 

полигонов сети и др.); Е) руководствоваться    законодательными  актами, стандартами и техническими 

нормативами, направленным на решение комплексных задач, связанных с организацией движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

9.2 Модуль - Практика и технологические процессы 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технологические процессы станционных работ 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью обучения является изучение теоретических и практических знаний в 

организации и управлении движением на железнодорожном транспорте, о технологических процессах 
станционных работ. 

Краткое содержание дисциплины: Железнодорожный транспорт обеспечивает перемещение народно-

хозяйственных грузов и перевозки населения страны. В отличие от других видов транспорта перевозки 

пассажиров и грузов на железных дорогах совершаются в любое время года и суток независимо от климатических 

и погодных условий. Особенности перевозочного процесса - непрерывность производственного процесса во 

времени, а также тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями, грузоотправителями и 

грузополучателями.Успех этой работы определяется не только надежностью технических устройств, но и четкой, 

слаженной деятельностью всех специалистов железнодорожного транспорта. Поэтому централизация 

руководства движением и производственные дисциплины на железнодорожном транспорте имеют первосте-

пенное значение. 

Важнейшее требование к работе железных дорог - обеспечение полной безопасности движения поездов, 

пассажиров и обслуживающего персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные 

системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Организация грузовой и коммерческой работы, грузоведение 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать операции, выполняемые на участковых станциях и техническое 

оснащение. Технологию работы участковой станции; В) знать технологию работы промежуточных станций; 
операции выполняемые на промежуточных станциях, и техническое оснащение; С) использовать теоретические 

знания для создания условий, способствующих развитию  технологии работ сортировочных станций; Д) знать 

технологию работы сортировочных станций; Е) руководствоваться    законодательными  актами, стандартами и 

техническими нормативами, направленным на решение комплексных задач, связанных с организацией движения 

на железнодорожном транспорте. 

 

5В090100 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА 

3 курс 
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11.1  Модуль -  Организация погрузочно-разгрузочных процессов и проектирование дорог,    

14 кредитов 

БД КВ  TMPRR 3228 Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ  5 4 

БД КВ  TSODD 3229 Технические средства организации дорожного движения  6 5 

БД КВ  OPAD 3230 Основы проектирования автомобильных дорог  6 5 

11.2  Модуль - Проектирование транспортных сетей, управление движением и процессами погрузки-

выгрузки,  14 кредитов 

БД КВ  TPR 3228 Технология погрузочных работ  5 4 

БД КВ  TSODT 3229 
Технические средства для организации движения на 

транспорте 
6 5 

БД КВ  OPМ 3230 Основы проектирования магистралей 6 5 

12.1  Модуль - Транспортная инфраструктура  и контроль качества при  процессе перевозки,  10 

кредитов 

БД КВ  TTSL 3231 Транспортно - технологические системы и логистика 5 5 

БД КВ  SSL 3232 Метрология,стандартизация, сертификация и лицензирование 6 5 

12.2  Модуль -  Основы метрологии и логистика,   10 кредитов 

БД КВ  TL 3231 Транспортное логистика 5 5 

БД КВ  VSTI 3232 
Взаимозаменяемость, стандартизация и технические 

измерения 
6 5 

14.1  Модуль -  Железнодорожные объекты, технология работы и обеспечение безопасности,     

13 кредитов 

ПД КВ ZhDSU 3335 Железнодорожные станции и узлы 5 4 

ПД КВ  TRZhDS 3336 Технология работы железнодорожных станций  5 5 

ПД КВ  DUBDPP 3337 Дорожные условия и безопасность движения при перевозках   5 4 

14.2 Модуль - Транспортная система, объекты населенных пунктов и требования безопасности на 
линии, 13 кредитов 

ПД КВ  TPG 3335 Транспортная планировка городов  5 4 

ПД КВ TPSR 3336 Технологические процессы станционных работ 5 5 

ПД КВ BDTP 3337 Безопасность движения на транспорте при перевозках   5 4 

15.1  Модуль - Организация безопасности на транспортных средствах, 15 кредитов 

ПД КВ PTETSBT 3338 
Правила технической эксплуатации и технические средства 

безопасности на транспорте 
6 5 

ПД ВК OPPT 3339 Организация пассажирских перевозок на транспорте  6 5 

БД    Производственная практика 6 5 

15.2  Модуль - Нормативные требования при перевозке,   15 кредитов 

ПД КВ PBDD 3338 Правила и безопасность дорожного движения 6 5 

ПД ВК OPPT 3339 Организация пассажирских перевозок на транспорте  6 5 

БД    Производственная практика 6 5 

 

11.1  Модуль -  Организация погрузочно-разгрузочных процессов и проектирование дорог 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ 

Авторы программы: Тлеубергенов А.А., Байбулов А.К. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины являются основы организации погрузочно-разгрузочных 

работ на транспорте. Изучение современных погрузочно-разгрузочных работ на транспорте. Изучение 

современных погрузочно-разгрузочных машин, оборудования, пневматического, гидравлического и подвесного 

транспорта, автомобиле - и вагоноопракидователей. Теории их расчета, определения основных показателей для 

выбора типа технологий при проектировании комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций. Изучаются высокоэффективные технологические процессы с 

основными грузами, перевозимыми по железным дорогам, а также способы перевалки этих грузов с узкой колеи 
на широкую, с железной дороги на водный и автомобильный транспорт и обратно. В дисциплине излагаются 

основные положения содержания и ремонта погрузочно-разгрузочных машин, охраны труда и природы. 
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Краткое  содержание дисциплины: Введение. Основы технологии и механизации ПРР и складских операций. 

Погрузочно-разгрузочные машины и устройства. Технология и механизированная погрузка и выгрузка грузов.  

Пререквизиты: Высшая математика, Начертательная геометрия и автоматизированное проектирования          

Постреквизиты: Технические средства организации дорожного движения 

Ожидаемые результаты обучения: А) характеристику и организацию погрузочно-разгрузочных работ и 

складских операций и их значение в перевозочном процессе, мероприятия по ускорению научно – технического 

прогресса, кардинальному повышению производительности труда на основе широкого и ускоренного внедрения 

в практику достижений науки, техники и передового опыта. В) организовать высокоэффективное производство 

погрузочно-разгрузочных работ и складских операций на основе применения современных систем машин, 

оборудования, приборов, вычислительной техники, позволяющих комплексно механизировать и 

автоматизировать весь перевозочный процесс от поступления сырья до отгрузки готовой продукции, включая 

транспортирование, хранение, погрузки- выгрузки и доставку потребителю. С) хорошо знать современные 

погрузочно-разгрузочные машины, оборудование и средства автоматизации; знать их технико-

эксплуатационные надежности, стандартизации, унификации и патентования; знать показатели эргономические, 

эстетические, охраны труда и природы, а также определение показателей экономической эффективности средств 

комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ и складских операций. Д) о 

мероприятиях, направленных на развитие магистрального и промышленного железнодорожного транспорта, 
автотранспорта, речного и морского флота. Е) об увеличении грузоподъемности подвижного состава; 

совершенствовании технологии организации перевозок и взаимодействии различных видов транспорта, 

ускорения, применении кибернетики, электронно-решающих устройств в производстве, плановых расчетах в 

сфере учета и управления. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технические средства организации дорожного движения 

Автор программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: Направлена на формирование знаний и навыков у будущего специалиста, необходимых 

для работы в области организаций и регулирования дорожного движения с использованием современных 

технических средств и систем. 

Краткое  содержание дисциплины: Введение. Основные понятие об управлении дорожным движением. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Светофоры. Режим работы светофорной сигнализации на перекрестке. 

Дорожные контроллеры. Дорожные контроллеры. Детекторы транспорта. Технические средства 

координированного управления. Средства организации движения пешеходных потоков. Технические средства 

управления в особых условиях движения. Монтаж и эксплуатация технических средств. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика, Электротехника и основы электроники. 
Постреквизиты: Дорожно-транспортная служба, Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений 

Ожидаемые результаты обучения: А) проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

проведения натурных исследований по определению параметров транспортного потока; В) составлять задания 

на проектирование светофорных объектов, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной 

разметки; ориентироваться в научно-технической информации и определить перспективы развития средств 

регулирования; С) разрабатывать требования к средствам организации и регулирования применительно к 

конкретным условиям движения; D) умение применять технические средства при разборке проектных решений 

по организации дорожного движения; Е) использовать полученные знания в области организации дорожного 

движения с использованием современных технических средств и систем. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы проектирования автомобильных дорог 

Авторы программы: Ешмуратов Б.У.. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является освоение методов проектирования с применением 

компьютерной техники (САПР) отдельных элементов автомобильных дорог и другие вопросы основ 

проектирования путей сообщения и их содержание. В системе подготовки Бакалавра по управлению 
перевозочным процессом, изучаемая дисциплина является основой формирования  знаний. 

Краткое  содержание дисциплины: Система автоматизированного проектирования автомобильных дорог. 

Общая характеристика програмного комплекса Топоматик-Robur, технология автоматизированного 

проектирования с использованием программного комплекса Топоматик-Robur.  Составление цифровой модели 

местности. Проектирование плана трассы. Проектирование продольного профиля. Проектирования поперечных 

профилей. Пересечения и примыкания. Проектирования искуственных сооружений. Проектирование дорожной 

одежды. Оценка проектного решения.  

Пререквизиты: Высшая математика, Автоматизированные системы управления (на транспорте),  Основы 

безопастности жизнедеятельности 

Постреквизиты: Специальные виды транспорта, Организация производства и менеджмент предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: проектирование основных элементов автомобильных дорог и 

методы их расчета с применением компьютерной техники (САПР); пересечение их с водостоками, 
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автомобильными дорогами; технико-экономические расчеты по выбору наиболее эффективных решений 

проектирования объектов мостовых переходов; обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей 

среды; В) Владеть: разработкой   технологических   процессов   проектируемых   и   реконструируемых 

автомобильных дорог; городов; масштабной накладкой основных элементов проектируемых и 

реконструируемых объектов; проектированием и расчетом, включая применение ЭВМ; выполнением технико-

экономических расчетов; С) иметь: представление о генеральных схемах, о развитии и размещении 

автомобильных дорог, планировки городов и др. 

 

11.2  Модуль - Проектирование транспортных сетей, управление движением и процессами погрузки-

выгрузки 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология погрузочных работ 

Автор программы: Тлеубергенов А.А. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является дать знания в области механизации погрузочно- 

работ на автомобильном транспорте, а также методики проектирования и расчета погрузочно машин. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Общее устройство и расчет грузоподъемных машин. Механизмы 

подъема груза и изменения вылета стрелы. Механизмы поворота. Транспортирующие машины. 
Пререквизиты: Высшая математика, Начертательная геометрия и автоматизированное проектирования          

Постреквизиты: Технические средства организации дорожного движения 

Ожидаемые результаты обучения: А) об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

автомобильного транспорта. В) освоение студентами основ науно-технического прогресса на автомобильном 

транспорте. С) хорошо знать современные погрузочно-разгрузочные машины, оборудование и средства 

автоматизации; знать их технико-эксплуатационные надежности, стандартизации, унификации и патентования; 

знать показатели эргономические, эстетические, охраны труда и природы, а также определение показателей 

экономической эффективности средств комплексной механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных 

работ и складских операций. Д) организовать высокоэффективное производство погрузочно-разгрузочных работ 

и складских операций на основе применения современных систем машин, оборудования, приборов, 

вычислительной техники, позволяющих комплексно механизировать и автоматизировать весь перевозочный 

процесс от поступления сырья до отгрузки готовой продукции, включая транспортирование, хранение, погрузки- 

выгрузки и доставку потребителю Е) выбрать технические средства для погрузки и разгрузки различных грузов, 

определить потребное количество средств и механизации, рассчитывать несложные погрузочно-разгрузочные 

машины. 

 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технические средства для организации движения на транспорте 

Автор программы: Сауханов Н.С. 

Цель изучения курса: Направлена на формирование знаний и навыков у будущего специалиста, необходимых 

для работы в области организаций и регулирования дорожного движения с использованием современных 

технических средств и систем. 

Краткое  содержание дисциплины: Введение. Основные понятие об управлении дорожным движением. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Светофоры. Режим работы светофорной сигнализации на перекрестке. 

Дорожные контроллеры. Дорожные контроллеры. Детекторы транспорта. Технические средства 

координированного управления. Средства организации движения пешеходных потоков. Технические средства 

управления в особых условиях движения. Монтаж и эксплуатация технических средств. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика, Электротехника и основы электроники. 

Постреквизиты: Дорожно-транспортная служба, Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений 

Ожидаемые результаты обучения: А) проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

проведения натурных исследований по определению параметров транспортного потока; В) составлять задания 

на проектирование светофорных объектов, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной 
разметки; ориентироваться в научно-технической информации и определить перспективы развития средств 

регулирования; С) разрабатывать требования к средствам организации и регулирования применительно к 

конкретным условиям движения; D) умение применять технические средства при разборке проектных решений 

по организации дорожного движения; Е) использовать полученные знания в области организации дорожного 

движения с использованием современных технических средств и систем. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы проектирования магистралей 

Авторы программы: Ешмуратов Б.У. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является освоение методов проектирования с применением 

компьютерной техники (САПР) отдельных элементов автомобильных дорог и другие вопросы основ 
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проектирования путей сообщения и их содержание. В системе подготовки Бакалавра по управлению 

перевозочным процессом, изучаемая дисциплина является основой формирования  знаний. 

Краткое  содержание дисциплины: Система автоматизированного проектирования автомобильных дорог. 

Общая характеристика програмного комплекса Топоматик-Robur, технология автоматизированного 

проектирования с использованием программного комплекса Топоматик-Robur.  Составление цифровой модели 

местности. Проектирование плана трассы. Проектирование продольного профиля. Проектирования поперечных 

профилей. Пересечения и примыкания. Проектирования искуственных сооружений. Проектирование дорожной 

одежды. Оценка проектного решения.  

Пререквизиты: Высшая математика, Автоматизированные системы управления (на транспорте),  Основы 

безопастности жизнедеятельности 

Постреквизиты: Специальные виды транспорта, Организация производства и менеджмент предприятия 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать: проектирование основных элементов автомобильных дорог и 

методы их расчета с применением компьютерной техники (САПР); пересечение их с водостоками, 

автомобильными дорогами; технико-экономические расчеты по выбору наиболее эффективных решений 

проектирования объектов мостовых переходов; обеспечения безопасности, охраны труда и окружающей 

среды; В) Владеть: разработкой технологических процессов проектируемых и реконструируемых 

автомобильных дорог; городов; масштабной накладкой основных элементов проектируемых и 
реконструируемых объектов; проектированием и расчетом, включая применение ЭВМ; выполнением технико-

экономических расчетов; С) иметь: представление о генеральных схемах, о развитии и размещении 

автомобильных дорог, планировки городов и др.  

 

12.1  Модуль - Транспортная инфраструктура  и контроль качества при  процессе перевозки 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортно - технологические системы и логистика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: В дисциплине «Транспортно - технологические системы и логистика» предметом 

изучения является работа транспортного комплекса в современной логистической системе товародвижения, и ее 

взаимосвязь с логистической инфраструктурой товарного рынка и рынка транспортных услуг. Целью 

преподавания дисциплины «Транспортно - технологические системы и логистика» заключается в формировании 

знаний студентов по управлению потоками (материальными, транспортными и т.д.) и их оптимизацией, в объеме, 
отвечающем квалификационной характеристики. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Оценка качества обслуживания, критерии и методы. 

Конкуренция. Принципы создания цивилизованного рынка транспортных услуг. Маркетинговые исследования 

транспортных услуг. Стратегия развития транспортной логистики. Единый транспортно-технологический 

процесс перевозки грузов. Формирование и накопление партий грузов. Централизованные и децентрализованные 

перевозки грузов. Условия взаимодействия транспортных систем и их материально-техническая база. 

Организация интегрированных транспортных систем. Классификация и законы функционирования 

интегрированных транспортных систем. Транспортно-технологические системы различного функционального 

назначения. Факторы, влияющие на выбор транспортно-технологической схемы перевозок. Грузовой модуль, его 

преимущества и недостатки. Интермодальные транспортные системы (линейные контейнерные перевозки). 

Организация мультимодальных перевозок. Задачи экспедиторов и операторов. Мультимодальный коносамент. 

Определение сквозной ставки мультимодальной перевозки груза. Транспортные тарифы. Общетранспортный 

узел. Технико-эксплуатационные характеристики транспортного узла. Оценка пропускной способности 

транспортного узла. Составление непрерывного плана-графика работы транспортного узла. Контейнерный 

терминал. Назначение, обустройство, наилучшее размещение. Моделирование работы терминала  
Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением. 

Постреквизиты: Организация производства и менеджмента предприятия, Основы проектирования 
транспортных устройств и сооружений 

Ожидаемые результаты обучения: А) принципы мультимодальных перевозок, как основы эффективного 

взаимодействия смежных видов транспорта; грузовой модуль, в критериях грузоведения и транспортных 

технологий; технико-экономические требования к взаимодействующим видам транспорта на основе 

использования единого транспортного модуля; принципы логистики во взаимодействии производства, 

транспортно-технологических систем и потребителя; принципы создания цивилизованного транспортного рынка 

в условиях рыночной конкуренции; стратегию развития транспортной логистики; процесс управления на базе 

логистической концепции; маркетинговые исследования транспортных услуг и их использование в 

логистических задачах. В) знать логистические функции; каналы распределения в логистике; структуру 

логистической цепи; технические параметры грузовых терминалов в соответствии с требованиями режима 

производства, распределения и отправки грузовых партий транспортными средствами; критерии качества услуг 

логистики; преимущества логистической концепции. С) технология организации перегрузочных процессов, 

технология организации перевозок, внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение и применяет их к 

решению практических задач о работе транспорта в логистических системах. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Метрология, стандартизация, сертификация и лицензирование 

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Знания в области стандартизации, сертификации и метрологии, позволяющие 

самостоятельно принимать технические решения.  

Краткое содержание дисциплины: Классификация измерений. Характеристики средств измерений. 

Технологические измерения, их результаты и погрешности. Стандартизация и сертификация как подтверждение 

соответствия требованиям технических регламентов: понятие, виды, объекты, методы и область применения. 

Нормативные документы. Порядок лицензирование и сертификации продукции автомобилестроения и смежных 

отраслей. Качество услуг технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Подтверждение 

соответствия услуг на транспорте требованиям нормативных и технических документов. Метрологическое 

обеспечение технологических измерений. 

Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности, Автомобили (конструкция и расчет трансмиссии), 

Техническая эксплуатация автомобилей 

Постреквизиты: Транспортно-логистические центры и терминальные технологии  

Ожидаемые результаты обучения: А) Основы выбора норм точности геометрических параметров при 

конструировании машин, исходя из эксплуатационных требований к ним; основы, методы и принципы 
стандартизации. В) Умения: работать с нормативно-технической документацией, измерять геометрические 

параметры деталей и определять их годность по результатам измерений, С) Выбирать и рассчитывать 

посадки соединений различных видов, обозначать их на чертежах.Д) Методы измерения температуры, 

давления. Е) Метрологическое обеспечение технологических измерений 

12.2  Модуль -  Основы метрологии и логистика 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортная логистика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является формирование у студентов четких научных представлений 
и навыков управления материальными потоками,  изучение методов эффективной  доставки грузов и пассажиров 

на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых в рамках данного процесса, 

в целях минимизации общих затрат ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: Транспорт в условиях логистики. Логистика производственных процессов. 

Материальные потоки в логистике. Транспортные потоки и постоянные устройства транспорта. Транспортные 

процессы, изменяющиеся во времени. Технологическая система транспортирования и ее описание. Методы и 

модели оценки развития микрологистической системы  автотранспортного предприятия. Логистика пользователя 

транспортных услуг. Складирование, тара, упаковка и грузопереработка. Информационное обеспечение 

логистического процесса. Логистические затраты. Основные тенденции развития логистики. 

Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением. 

Постреквизиты: Организация производства и менеджмента предприятия, Основы проектирования 

транспортных устройств и сооружений 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление методов системного анализа, теории исследования 

операций, теории массового обслуживания, кибернетики, прогнозирования, моделирования. В) производить 

научные исследования материальных потоков, транспортных процессов с целью определения их параметров, 

выявления путей и действий, направленных преобразование потоков и создание логистических систем, С) 

формировать и изменять соответствующие материальными потокам информационные потоки, циркулирующие 
между логистических операций, материальными потокам информационные потоки, циркулирующие между 

логистической системой и внешней средой и необходимые для управления и контроля логистических  операций, 

Д) иметь навыки определения логистических издержек процессов транспортировки, Е) определять 

эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения 

Авторы программы: Куанышев М.К. 

Цель изучения курса: Знания в области стандартизации, сертификации и метрологии, позволяющие 

самостоятельно принимать технические решения.  

Краткое содержание дисциплины: Классификация измерений. Характеристики средств измерений. 

Технологические измерения, их результаты и погрешности. Стандартизация и сертификация как подтверждение 

соответствия требованиям технических регламентов: понятие, виды, объекты, методы и область применения. 

Нормативные документы. Порядок лицензирование и сертификации продукции автомобилестроения и смежных 

отраслей. Качество услуг технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Подтверждение 

соответствия услуг на транспорте требованиям нормативных и технических документов. Метрологическое 

обеспечение технологических измерений. 
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Пререквизиты: Основы безопасности жизнедеятельности, Автомобили (конструкция и расчет трансмиссии), 

Техническая эксплуатация автомобилей 

Постреквизиты: Транспортно-логистические центры и терминальные технологии  

Ожидаемые результаты обучения: А) Основы выбора норм точности геометрических параметров при 

конструировании машин, исходя из эксплуатационных требований к ним; основы, методы и принципы 

стандартизации. В) работать с нормативно-технической документацией, измерять геометрические параметры 

деталей и определять их годность по результатам измерений, С) Выбирать и рассчитывать посадки соединений 

различных видов, обозначать их на чертежах. Д) Методы измерения температуры, давления. Е) Метрологическое 

обеспечение технологических измерений. 

 

14.1  Модуль -  Железнодорожные объекты, технология работы и обеспечение безопасности 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Железнодорожные станции и узлы 
Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является изучение вопросов размещения станций на сети железных 

дорог, их конструкции, техники и методов расчета основных устройств и систем, а также вопросов их развития 

и совершенствования. 

Краткое содержание дисциплины: Станции и узлы являются важнейшими элементами железнодорожного 

транспорта, т.к. они осуществляют взаимодействие железных дорог с грузоотправителями и грузополучателями; 

выполняют широкий комплекс работ по обслуживанию пассажиров; обеспечивают взаимодействие различных 

видов транспорта. На станциях размещается большой комплекс технических устройств, начиная от простейших 

сооружений из земли и заканчивая тончайшими механизмами и аппаратами, основанными на последних 

достижениях науки в области автоматики, телемеханики, связи, комплексной механизации, вычислительной и 

микропроцессорной техники. Основу станций составляет их путевое развитие: земляное полотно, искусственные 

сооружения, верхнее строение пути, включающее балласт, шпалы, рельсы, стрелочные переводы и др., поэтому 

изучение станционного хозяйства немыслимо без знания устройств железнодорожного пути. 

Пререквизиты: Высшая математика, Начертательная геометрия и автоматизированное проектирование, 

Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Правила технической эксплуатации и технические средства безопасности на транспорте, 

Основы проектирования транспортных устройств и сооружений 
Ожидаемые результаты обучения: А) знать общие принципы, устройство и конструкции станций, узлов и их 

элементов во взаимосвязи с технологией работы, теорию расчета этих устройств и современные методы 

проектирования новых и переустраиваемых станций и узлов с учетом последних достижений науки и техники, 

оптимальных методов эксплуатации и взаимодействия железных дорог с другими видами транспорта; В) уметь 

использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; создавать передовую 

технологию проектирования и реконструкции железнодорожных станций и узлов, а также других 

железнодорожных подразделений; С) принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом 

эффективного использования путевого развития и подвижного состава на основе анализа деятельности 

подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети и др.); D) выполнять технико-

экономические расчеты по мероприятиям обеспечивающим эффективность работы железнодорожного 

транспорта; Е) использовать полученные знания в области организации управления транспортного процесса. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология работы железнодорожных станций 
Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью обучения является изложение теоретических и практических знаний в 

организации и управлении движением на железнодорожном транспорте, о структурах управления и видах  

работ на станциях. 

Краткое содержание дисциплины: Важнейшее требование к работе железных дорог - обеспечение полной 

безопасности движения поездов, пассажиров и обслуживающего персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Главными резервами дальнейшего наращивания размеров перевозок являются интенсификация использования 

технических средств, ускорение оборотов вагонов, улучшение эксплуатации локомотивов и повышение 

производительности труда. 

Железнодорожные станции - это важнейший элемент технологической цепочки перевозочного процесса, от их 

устойчивой работы зависит деятельность железнодорожных направлений и сети в целом. 

Новая цель управления перевозками - обеспечение надежных и эффективных транспортных связей, т.е. 

оптимальное согласование ритма работы поставщиков, потребителей и железной дороги. 

От качества работы сортировочных устройств на станции, соблюдения технологии расформирования и 

формирования составов поездов, особенно на сортировочных горках, зависит сохранность грузов и вагонов, 

выполнение срока доставки грузов получателям, рентабельность и конкурентоспособность железных дорог на 

рынке транспортных услуг. 
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Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные 

системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Организация пассажирских перевозок на транспорте. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать требования технологии работ подвижного состава и персонала 

работающих на железнодорожных станциях; В) уметь анализировать оптимальную систему управления 

грузовыми потоками, на основе логистических принципов и исследования транспортных операции, решать 

вопросы перевозочного процесса; С) использовать теоретические знания для создания условий, способствующих 

развитию  технологии работ железнодорожных станции; Д) принимать решения по обслуживанию перевозочного 

процесса на основе анализа деятельности подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, 

полигонов сети и др.); Е) руководствоваться    законодательными  актами, стандартами и техническими 

нормативами, направленным на решение комплексных задач, связанных с организацией движения на 

железнодорожном транспорте. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Дорожные условия и безопасность движения при перевозках   

Авторы программы: Ешмуратов Б.У. 

Цель изучения курса: Цель преподавания данной дисциплины является формирование у студентов знаний и 
навыков, необходимых для успешной работы в учереждениях, ведающих вопросами безопастности дорожного 

движения, в части определения участков дорог, на которых не обеспечиваются безопасное движение 

транспортных средств и пешеходов и создания необходимых условий для устранения опасных для движения  

Краткое  содержание дисциплины: Влияние дорожных на безопастность движения. Основные пути решения 

проблемы обеспечения безопастности и эффективности дорожного движения. Способы оценки эффективности 

мероприятий по ОДД.  

Пререквизиты: Высшая математика, Организация дорожного движения, Управление дорожного движения 

Постреквизиты: Организация пассажирских перевозок на транспорте. 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о дорожных условиях и безопастности движения; 

общности её понятий и представлений. В) знать влияние дорожных условий на безопастность движения, 

основные пути решения проблемы обеспечения безопастности и эффективности дорожного движения, методы 

анализа ДТП; С) выявление и ликвидаций опасных участков улично – дорожной   сети, способы оценки 

эффективности мероприятий по ОДД; D) уметь оценивать дорожные условия  и представлять принципы  

обоснования требований к элементам дороги самостоятельно  определять степень опастности участков дорог, 

исследовать  эффективность организаций движения транспортных и пешеходов  потоков, исследовать материалы 

ДТП. Е) иметь навыки построение графика итоговой коэффицентов аварийности и безопастности; сравнительной 

характеристикий трассы по безопастности движения. 

 

14.2 Модуль - Транспортная система, объекты населенных пунктов и требования безопасности на линии 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортная планировка городов 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование знаний и навыков у будущего 
специалиста, необходимых для работы в области эксплуатации автомобильных дорог, методов регулирования 

движения, уметь выявлять опасных участков на автомобильных дорогах с использованием современных 

технических средств и систем. 

Краткое содержание дисциплины: Характеристики транспортно-эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог. Воздействие автомобилей на дорожное покрытие. Влияние состояния дорожного 

покрытия и природно-климатических факторов на транспортно-эксплуатационные качества автомобильных 

дорог городов. Влияние элементов автомобильных дорог и средств регулирования на режимы движения 

транспортных средств. Расчет характеристик движения транспортных потоков. Обследование автомобильных 

дорог городов. Оценка режимов движения транспортных потоков. Оценка безопасности движения на 

автомобильных дорогах. Диагностика, планировка и оценка состояния автомобильных дорог городов.  

Пререквизиты: Высшая математика, Начертательная геометрия и автоматизированное проектирование, 

Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Правила технической эксплуатации и технические средства безопасности на транспорте, 

Основы проектирования транспортных устройств и сооружений 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать классификацию автомобильных дорог,  городских улиц, их 

функциональные и технологические возможности, нормативные положения  и инженерные расчеты; В) Знать 

основные элементы характеристики транспортно-эксплуатационного состояния дорог и улиц;  С) Знать пути 
использования средств и методов регулирования движения для снижения вредного воздействия автомобильного 

транспорта на окружающую среду;  D) Уметь выявлять опасные участки на автомобильных дорогах; Е) 
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Разрабатывать требования к средствам обследования и диагностики дорог применительно к конкретным 

условиям движения;  выбирать мероприятий, направленные на повышение безопасности дорожного движения. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технологические процессы станционных работ 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью обучения является изучение теоретических и практических знаний в 

организации и управлении движением на железнодорожном транспорте, о технологических процессах 

станционных работ. 

Краткое содержание дисциплины: Железнодорожный транспорт обеспечивает перемещение народно-

хозяйственных грузов и перевозки населения страны. В отличие от других видов транспорта перевозки 

пассажиров и грузов на железных дорогах совершаются в любое время года и суток независимо от климатических 

и погодных условий. Особенности перевозочного процесса - непрерывность производственного процесса во 

времени, а также тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями, грузоотправителями и 

грузополучателями. Успех этой работы определяется не только надежностью технических устройств, но и 

четкой, слаженной деятельностью всех специалистов железнодорожного транспорта. Поэтому централизация 

руководства движением и производственные дисциплины на железнодорожном транспорте имеют первосте-
пенное значение. Важнейшее требование к работе железных дорог - обеспечение полной безопасности движения 

поездов, пассажиров и обслуживающего персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные 

системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Организация пассажирских перевозок на транспорте. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать операции, выполняемые на участковых станциях и техническое 

оснащение. Технологию работы участковой станции; В) знать технологию работы промежуточных станций; 

операции выполняемые на промежуточных станциях, и техническое оснащение; С) использовать теоретические 

знания для создания условий, способствующих развитию  технологии работ сортировочных станций; Д) знать 

технологию работы сортировочных станций; Е) руководствоваться    законодательными  актами, стандартами и 

техническими нормативами, направленным на решение комплексных задач, связанных с организацией движения 

на железнодорожном транспорте. 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Безопасность движения на транспорте при перевозках 

Авторы программы: Кантарбаев Н.А. 

Цель изучения курса: ознакомление с теоретическими основами организации дорожного движения, 

параметрами, характеризующими движение транспортных средств и пешеходов по улицам и дорогам, методами 

исследования и оптимизации организации дорожного движения. 

Краткое  содержание дисциплины: Транспортная подвижность населения. Методы изучения, закономерности 

и теория пассажирских потоков. Транспортный процесс и его элементы. Особенности городских, пригородных и 

междугородных перевозок пассажиров. Основные проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного 

движения и пути их решения. Понятие о дорожном движении и системе ВАДС. Исследование дорожного 

движения. Методические основы организации дорожного движения.  Практические методы и способы 

обеспечения безопасности движения в различных эксплуатационных условиях 

Пререквизиты: Высшая математика, Организация дорожного движения, Управление дорожного движения 

Постреквизиты: Организация пассажирских перевозок на транспорте. 

Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения дисциплины студент должен сочетать глубокую 

профессиональную подготовку; В)  применять и осуществлять на современном уровне принципиально новые 

научные; С) Основные проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и пути их решения. D) 

Основными проектирования технологических процессов по понятию о дорожном движении и системе ВАДС. Е) 
умения пользоваться системным подходом при решении инженерных и организационных вопросов дорожного 

движения. 

15.1  Модуль - Организация безопасности на транспортных средствах 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правила технической эксплуатации и технические средства безопасности на 

транспорте 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является изложение теоретических и практических 

знаний правил технической эксплуатации и технических средств безопасности на транспорте, установление 

основного порядка эксплуатации транспорта и требования предъявляемые к нему. 
Краткое содержание дисциплины: Основной задачей работников транспорта является удовлетворение 

потребностей пассажиров, грузов, багажа и груза-багажа, безопасное использование технических средств и 

соблюдение требований охраны окружающей среды, обеспечение безопасности движения и безопасности 

http://ist311.narod.ru/tema5/index.htm#1
http://ist311.narod.ru/tema5/index.htm#1
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перевозимых грузов.Транспортные средства должны быть в безопасности в любое время, в погоде и в любых 

дорожных условиях. Это очень сложно сделать, потому что безопасность на транспорте зависит от многих 

факторов. Каждый сотрудник транспортного средства должен иметь возможность оценить структурную 

безопасность транспортного средства, и знать структурные возможности основных марок и моделей 

транспортного средства и определить причины его безопасности. 

Пререквизиты: Высшая математика, Охрана труда на транспорте и техника безопасности, Обеспечение 

безопасности движения на транспорте, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Организация производства и менеджмент предприятия. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать общие обязанности работников транспорта и их ответственность 

за безопасность; В) знать описания всех имеющихся на дистанции сооружений и устройств путевого хозяйства, 

а также соответствующие стандарты и нормы; масштабные и схематические планы станций, продольные 

профили всех главных и станционных путей, а также железнодорожных подъездных путей; продольные 

профили сортировочных горок, подгорочных и профилированных вытяжных путей на сортировочных, 

участковых и грузовых станциях С) понять дорожно-транспортные происшествия, виды транспортной 

безопасности и нормативные документы; D) умение применять технические средства при разработке проектных 

решений по организации дорожного движения; Е) использовать полученные знания в области организации 

движения с использованием современных технических средств и систем. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация пассажирских перевозок на транспорте 

Автор программы: Кантарбаев Н.А 

Цель изучения курса: Обучение будущих специалистов умению анализировать, оценивать значение 

деятельности предприятий транспорта по перевозке пассажиров. Понимание роли и значения хозяйственных 

договоров, методов совершенствования государственного и хозяйственного руководства системы планирования 

и экономического стимулирования, возрастающего значения в связи с этим в современных условиях 

государственной, плановой, трудовой дисциплины, строжайшего соблюдения законности в сфере транспорта. 

Изучение организационной структуры пассажирского автотранспортного предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Общие понятия, термины, классификация автомобильных 

пассажирских перевозок. Подвижной состав. Характеристика пассажирского автомобильного транспорта. 

Технико-экономические показатели. Технологии пассажирских автомобильных перевозок. Организация 

автобусных перевозок пассажиров. Обслуживание населения другими видами транспорта. Управление 

пассажирскими автомобильными перевозками. Системы оплаты проезда пассажиров и провоза багажа.  

Пререквизиты: Высшая математика, Транспортные средства, Организация перевозок и управление движением,  

Организации дорожного движения 
Постреквизиты:Специальные виды транспорта, Организация перевозок на международных сообщениях 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать правила перевозок пассажиров автомобильным транспортом;  В) 

проводить изучение пассажиропотоков, принципов формирования маршрутной сети города, классификацию 

маршрутов, транспортных обследования маршрутов,организацию пассажирских перевозок на регулярном 

маршруте, маршрутное расписание; С) проводить транспортное обследование, формировать маршрутную сеть 

населенного пункта; D) Владеть методикой разработки регулярных городских автобусных маршрутов Е) уметь 

применять и осуществлять на современном уровне принципиально новые научные, производственные и 

организационные решения по коммерческой эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта и 

координации работы с другими видами транспорта, обслуживающими население. 

 

15.2  Модуль - Нормативные требования при перевозке 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правила и безопасность дорожного движения 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Применять полученные знания на практике. Прогнозировать дорожно-транспортную 

ситуацию и в кратчайшее время принимать оптимальное решение. 
Краткое содержание дисциплины: При изучении студентами курса «Правила и безопасность дорожного 

движения» рассматриваются методы влияния безопасного движения транспортных средств в различных 

ситуациях, а также предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Для получения ими знаний в сфере 

дорожного движения, необходимо применять технические средства при разработке проектных решений по 

организации дорожного движения, рассчитывать режимы регулирования; составлять задания на проектирование 

светофорных объектов, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной разметки; 

ориентироваться в научно-технической информации и определить перспективы развития средств регулирования; 

разрабатывать требования к средствам организации и регулирования применительно к конкретным условиям 

движения; 

Пререквизиты: Высшая математика, Охрана труда на транспорте и техника безопасности, Обеспечение 

безопасности движения на транспорте, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Организация производства и менеджмент предприятия. 
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Ожидаемые результаты обучения:А) знать основные принципы организации государственной системы  

управления регулирующего общественные отношение в сфере обеспечения дорожного движения;В)  выявлять 

основные причины возникновения ДТП, нарушения правил дорожного движения со стороны участников 

дорожного движения;С) знать основу организации и безопасности дорожного движения, дорожные условия, 

безопасность движения и виды безопасности ТС, технические средства организации дорожного движения, 

дорожные знаки и разметки, регулирование и проезд перекрестков, а также другие элементы ПДД;D) знать 

перечень неисправности и условие, при которых запрещается эксплуатация ТС, основы оказания первой 

медицинской доврачебной помощи;Е) прогнозировать дорожно-транспортныепроисшествия, самостоятельно 

решать задачи с различными дорожными ситуациями и принимать меры по их предотвращению. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация пассажирских перевозок на транспорте 

Автор программы: Кантарбаев Н.А 

Цель изучения курса: Обучение будущих специалистов умению анализировать, оценивать значение 

деятельности предприятий транспорта по перевозке пассажиров. Понимание роли и значения хозяйственных 

договоров, методов совершенствования государственного и хозяйственного руководства системы планирования 

и экономического стимулирования, возрастающего значения в связи с этим в современных условиях 
государственной, плановой, трудовой дисциплины, строжайшего соблюдения законности в сфере транспорта. 

Изучение организационной структуры пассажирского автотранспортного предприятия. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Общие понятия, термины, классификация автомобильных 

пассажирских перевозок. Подвижной состав. Характеристика пассажирского автомобильного транспорта. 

Технико-экономические показатели. Технологии пассажирских автомобильных перевозок. Организация 

автобусных перевозок пассажиров. Обслуживание населения другими видами транспорта. Управление 

пассажирскими автомобильными перевозками. Системы оплаты проезда пассажиров и провоза багажа.  

Пререквизиты: Высшая математика, Транспортные средства, Организация перевозок и управление движением,  

Организации дорожного движения 

Постреквизиты:Специальные виды транспорта, Организация перевозок на международных сообщениях 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать правила перевозок пассажиров автомобильным транспортом;  В) 

проводить изучение пассажиропотоков, принципов формирования маршрутной сети города, классификацию 

маршрутов, транспортных обследования маршрутов,организацию пассажирских перевозок на регулярном 

маршруте, маршрутное расписание; С) проводить транспортное обследование, формировать маршрутную сеть 

населенного пункта; D) Владеть методикой разработки регулярных городских автобусных маршрутов Е) уметь 

применять и осуществлять на современном уровне принципиально новые научные, производственные и 

организационные решения по коммерческой эксплуатации пассажирского автомобильного транспорта и 
координации работы с другими видами транспорта, обслуживающими население. 

 

 

 

5В090100 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА 

(3 курс сокращенная образовательная программа 3 года) 
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9.1 Модуль - Менеджмент предприятий, технология станций и международные перевозки,  10  

кредитов         

БД КВ  OPMP 3225 Организация производства и менеджмент предприятия  5 3 

БД КВ  TRZhDS 3226 Технология работы железнодорожных станций  5 4 

ПД КВ  OMP 3327 Организация международных перевозок  5 3 

9.2 Модуль - Технологические процессы и международные сообщения,  10 кредитов 

БД КВ  OP 3225 Организация производства  5 3 

БД КВ  TPSR 3226 Технологические процессы станционных работ 5 4 

ПД КВ  OPMS 3327 Организация перевозок на международных сообщениях 5 3 

10.1 Модуль - Проектирование и правила технической эксплуатации транспорта, 8  кредитов      

ПД ВК 
OPTUS 3328 

Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений 
5 4 

БД  КВ PTETSBT 3229 
Правила технической эксплуатации и технические средства 

безопасности на транспорте 
5 4 
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10.2 Модуль - Проектирование и безопасность движения,  8 кредитов      

ПД ВК OPTUS 3328 
Основы проектирования транспортных устройств и 

сооружений 
5 4 

БД  КВ PBDD 3229 Правила и безопасность дорожного движения 5 4 

11.1 Модуль - Организация логистических работ и производственная практика, 10  кредитов         

ПД ОК OGKRG 3330 Организация грузовой и коммерческой работы 5 4 

ПД КВ  TTSL 3331 Транспортно - технологические системы и логистика 5 3 

БД    Производственная практика 6 3 

11.2 Модуль - Коммерическая деятельность и профессиональная практика,  10 кредитов         

ПД ОК OGKRG 3330 Организация грузовой и коммерческой работы 5 4 

ПД КВ  TL 3331 Транспортное логистика 5 3 

БД    Производственная практика 6 3 

 

9.1 Модуль - Менеджмент предприятий, технология станций и международные перевозки 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация производства и менеджмент предприятий 

Автор программы: Куанышев М.К., Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Формировании комплекса устойчивых знаний о транспорте как важнейшем звене 

национальной экономики, изучение проявления экономических законов в отрасли, приобретение практических 

навыков и умений в области количественной и качественной оценки экономических процессов и управления 

транспортными перевозками на предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины: Современные задачи организации, планирования и управления 

производством. Автомобильный транспорт в условиях рынка. План ПХД. План по труду  

Пререквизиты: Математика, Основы бизнеса и предпринимательства 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: Идентифицировать предприятие как экономическую систему с ее 

внутренними и внешними элементами и связями, знать факторы  повышения  эффективности их использования, 
применять современные методы расчета потребности в ресурсах и алгоритм формирования себестоимости  

транспортных услуг, использовать рыночные методы ценообразования, систему налогообложения, 

инновационной деятельности, использовать приемы и методы проведения экономического анализа ПХД 

транспортных предприятий, уметь давать оценку финансового положения транспортного предприятия. 
 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология работы железнодорожных станций 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью обучения является изложение теоретических и практических знаний в 

организации и управлении движением на железнодорожном транспорте, о структурах управления и видах  

работ на станциях. 

Краткое содержание дисциплины: Важнейшее требование к работе железных дорог - обеспечение полной 

безопасности движения поездов, пассажиров и обслуживающего персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Главными резервами дальнейшего наращивания размеров перевозок являются интенсификация использования 

технических средств, ускорение оборотов вагонов, улучшение эксплуатации локомотивов и повышение 

производительности труда.Железнодорожные станции - это важнейший элемент технологической цепочки 

перевозочного процесса, от их устойчивой работы зависит деятельность железнодорожных направлений и сети 
в целом.Новая цель управления перевозками - обеспечение надежных и эффективных транспортных связей, т.е. 

оптимальное согласование ритма работы поставщиков, потребителей и железной дороги.От качества работы 

сортировочных устройств на станции, соблюдения технологии расформирования и формирования составов 

поездов, особенно на сортировочных горках, зависит сохранность грузов и вагонов, выполнение срока доставки 

грузов получателям, рентабельность и конкурентоспособность железных дорог на рынке транспортных услуг. 

Пререквизиты: Высшая математика,  Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные 

системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать требования технологии работ подвижного состава и персонала 

работающих на железнодорожных станциях; В) уметь анализировать оптимальную систему управления 

грузовыми потоками, на основе логистических принципов и исследования транспортных операции, решать 

вопросы перевозочного процесса; С) использовать теоретические знания для создания условий, способствующих 

развитию  технологии работ железнодорожных станции; Д) принимать решения по обслуживанию перевозочного 

процесса на основе анализа деятельности подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, 

полигонов сети и др.); Е) руководствоваться    законодательными  актами, стандартами и техническими 

нормативами, направленным на решение комплексных задач, связанных с организацией движения на 

железнодорожном транспорте. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация международных перевозок 

Автор программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ организации международных автомобильных перевозок; 

изучение организационных, правовых и экономических основ международных автоперевозок; изучение 

основных документов, регламентирующих условия выполнения международных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

Краткое содержание дисциплины: Общие понятия о международных автомобильных перевозках. Правовое 

регулирование международных автомобильных перевозок. Условия осуществления международных перевозок. 

Понятие и состав договора перевозки. Основные виды страхования. Применяемые при международных 

перевозках. Претензии и иски 

Пререквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ, Организация перевозок и 

управление движением 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: ознакомиться с основами нормативно-правового регулирования; уметь 

использовать теоретические знания для создания условий, способствующих развитию международных перевозок 
грузов и пассажиров; знать требования,предъявляемые к подвижному составу и персоналу, работающему на 

международных линиях; знать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха экипажей транспортных 

средств. 

9.2 Модуль - Технологические процессы и международные сообщения 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация производства  

Автор программы: Куанышев М.К., Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Формировании комплекса устойчивых знаний о транспорте как важнейшем звене 

национальной экономики, изучение проявления экономических законов в отрасли, приобретение практических 

навыков и умений в области количественной и качественной оценки экономических процессов и управления 

транспортными перевозками на предприятиях. 

Краткое содержание дисциплины: Современные задачи организации, планирования и управления 

производством. Автомобильный транспорт в условиях рынка. План ПХД. План по труду  

Пререквизиты: Математика, Основы бизнеса и предпринимательства 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: Идентифицировать предприятие как экономическую систему с ее 
внутренними и внешними элементами и связями, знать факторы  повышения  эффективности их использования, 

применять современные методы расчета потребности в ресурсах и алгоритм формирования себестоимости  

транспортных услуг, использовать рыночные методы ценообразования, систему налогообложения, 

инновационной деятельности, использовать приемы и методы проведения экономического анализа ПХД 

транспортных предприятий, уметь давать оценку финансового положения транспортного предприятия. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технологические процессы станционных работ 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью обучения является изучение теоретических и практических знаний в 

организации и управлении движением на железнодорожном транспорте, о технологических процессах 

станционных работ. 

Краткое содержание дисциплины: Железнодорожный транспорт обеспечивает перемещение народно-

хозяйственных грузов и перевозки населения страны. В отличие от других видов транспорта перевозки 

пассажиров и грузов на железных дорогах совершаются в любое время года и суток независимо от климатических 

и погодных условий. Особенности перевозочного процесса - непрерывность производственного процесса во 

времени, а также тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями, грузоотправителями и 
грузополучателями.Успех этой работы определяется не только надежностью технических устройств, но и четкой, 

слаженной деятельностью всех специалистов железнодорожного транспорта. Поэтому централизация 

руководства движением и производственные дисциплины на железнодорожном транспорте имеют первосте-

пенное значение.Важнейшее требование к работе железных дорог - обеспечение полной безопасности движения 

поездов, пассажиров и обслуживающего персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Пререквизиты: Высшая математика,  Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные 

системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать операции, выполняемые на участковых станциях и техническое 

оснащение. Технологию работы участковой станции; В) знать технологию работы промежуточных станций; 

операции выполняемые на промежуточных станциях, и техническое оснащение; С) использовать теоретические 

знания для создания условий, способствующих развитию  технологии работ сортировочных станций; Д) знать 

http://ist311.narod.ru/tema5/index.htm#1
http://ist311.narod.ru/tema5/index.htm#1
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технологию работы сортировочных станций; Е) руководствоваться    законодательными  актами, стандартами и 

техническими нормативами, направленным на решение комплексных задач, связанных с организацией движения 

на железнодорожном транспорте. 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация перевозок на международных  сообщениях 

Авторы программы: Имагамбетов М.Б 

Цель изучения курса: студент получит понятие о роли и месте международных перевозок в экономическом 

комплексе страны, участии  регионов  РК  в  обеспечении  внешнеторговых  связей и  других вопросах. 

Основные документы,  требующиеся  при  выполнении  международных  перевозок грузов и пассажиров.  

Внимание  уделяется  существующей нормативно-правовой и законодательной базе: выполнен обзор 

основного  содержания  Конвенции  о  договоре  международной  дорожной  перевозки  грузов  (КДПГ, 

CMR)  и  протоколов  к  ней,  рассмотрены основные документы российского законодательства, 

регулирующие международные автомобильные перевозки, приведены определения базисных условий 

договора поставки товара и «Инкотермса», охарактеризованы сущность и содержание данных понятий.  

Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовое положение агента перевозчика и  

экспедитора грузовладельца. Договорно-правовое и технологическое обеспечение транспортных. Экспедиция 
отправления и прибытия грузов. Экспедиционные операции в пути следования грузов. ТЭО грузов, перевозимых 

в особых условиях. Претензионная работа. Дополнительные операции ТЭО грузов. Совершенствование ТЭО 

операций. 

Пререквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ, Организация перевозок и 

управление движением  

Постреквизиты: Дипломное проектирование  

Ожидаемые результаты обучения:А) ознакомиться с основами нормативно-правового регулирования; В) уметь 

использовать теоретические знания для создания условий, способствующих развитию международных перевозок 

грузов и пассажиров; С) знать требования, предъявляемые к подвижному составу и персоналу, работающему на 

международных линиях; знать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха экипажей транспортных 

средств. 

10.1 Модуль - Проектирование и правила технической эксплуатации транспорта 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Основы проектирования транспортных устройств и сооружений  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью  изучения  дисциплины  является  освоение  методов  проектирования отдельных 
элементов железнодорожных станций и узлов, основные элементы железных и автомобильных  дорог, принципы 

планировки  городов, основные  элементы и другие вопросы  основ проектирования  путей  сообщения  и их  

содержание. В системе подготовки  Бакалавра по управлению перевозочным  процессом,  изучаемая  дисциплина  

является  основной  формирования  и  знаний. 

Краткое содержание дисциплины: Станций  и узлы  как  важнейший  элемент  железнодорожного  транспорта. 

Классификация раздельных пунктов и общая характеристика отдельных типов станций. Общие понятие о 

железнодорожном узле. Станционные пути, их классификация. Габариты и их применение. Соединение путей. 

Назначение, виды и конструкция стрелочных переводов. Основные геометрические элементы стрелочных 

переводов. Основные элементы станции. Горловины станции. Понятия об автомобильных дорогах. 

Классификация автомобильных дорог. Основные элементы автомобильных дорог. Принципы планировки 

городов, структура города  и его функциональные зонирование. 

Пререквизиты:Физика, Обеспечение безопасности движения на транспорте, Автоматизированные системы 

управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление о генеральных схемах, о развитии и размещении 

железнодорожных станций и узлов; автомобильных дорог; планировки  городов;  об основных научно-

технических проблемах и перспективах развития автомобильного транспорта; о  генеральных  схемах, о  развитии 
размещении; железнодорожных     станций  и  узлов; автомобильных  дорог; планировки городов; В) знать 

комплексное  проектирование  основных  схем  и  конструкций  отдельных  элементов  станций, взаимного  

расположения  устройств  и  методы  их  расчета  с  применением  компьютерной  техники  (САПР); С) проблемы  

развития  транспортных  узлов; проектирование  основных  элементов  автомобильных  дорог; пересечение  

железных  дорог  с  водостоками, автомобильными  дорогами; планировки  городов; D) уметь использовать 

технико-экономические  расчеты  по  выборы  наиболее  эффективных  решений  проектирования  объектов  

транспортных  предприятий;  безопасности, охраны  труда  и  окружающей  среды; Е) иметь навыки разработкой  

технологических  процессов  проектируемых  и  реконструируемых  станций  и  узлов; автомобильных  дорог; 

городов; разработкой  и  составлением  схем  разъездов, обгонных  пунктов, станций и  др. объектов; масштабной  

накладкой  основных  элементов  проектируемых  и  реконструируемых  объектов;  проектированием  и  расчетом, 

включая  применение  ЭВМ; проектированием  устройств  железнодорожных  станций; выполнением  технико-

экономических  расчетов. 
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Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правила технической эксплуатации и технические средства безопасности на 

транспорте 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является изложение теоретических и практических 

знаний правил технической эксплуатации и технических средств безопасности на транспорте, установление 

основного порядка эксплуатации транспорта и требования предъявляемые к нему. 

Краткое содержание дисциплины: Основной задачей работников транспорта является удовлетворение 

потребностей пассажиров, грузов, багажа и груза-багажа, безопасное использование технических средств и 

соблюдение требований охраны окружающей среды, обеспечение безопасности движения и безопасности 

перевозимых грузов.Транспортные средства должны быть в безопасности в любое время, в погоде и в любых 

дорожных условиях. Это очень сложно сделать, потому что безопасность на транспорте зависит от многих 

факторов. Каждый сотрудник транспортного средства должен иметь возможность оценить структурную 

безопасность транспортного средства, и знать структурные возможности основных марок и моделей 

транспортного средства и определить причины его безопасности. 

Пререквизиты: Высшая математика, Охрана труда на транспорте и техника безопасности, Обеспечение 
безопасности движения на транспорте, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать общие обязанности работников транспорта и их ответственность 

за безопасность; В) знать описания всех имеющихся на дистанции сооружений и устройств путевого хозяйства, 

а также соответствующие стандарты и нормы; масштабные и схематические планы станций, продольные 

профили всех главных и станционных путей, а также железнодорожных подъездных путей; продольные 

профили сортировочных горок, подгорочных и профилированных вытяжных путей на сортировочных, 

участковых и грузовых станциях.С) понять дорожно-транспортные происшествия, виды транспортной 

безопасности и нормативные документы;D) умение применять технические средства при разработке проектных 

решений по организации дорожного движения; Е) использовать полученные знания в области организации 

движения с использованием современных технических средств и систем. 

 

10.2 Модуль - Проектирование и безопасность движения 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Правила и безопасность дорожного движения 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 
Цель изучения курса: Применять полученные знания на практике. Прогнозировать дорожно-транспортную 

ситуацию и в кратчайшее время принимать оптимальное решение. 

Краткое содержание дисциплины: При изучении студентами курса «Правила и безопасность дорожного 

движения» рассматриваются методы влияния безопасного движения транспортных средств в различных 

ситуациях, а также предотвращение дорожно-транспортных происшествий. Для получения ими знаний в сфере 

дорожного движения, необходимо применять технические средства при разработке проектных решений по 

организации дорожного движения, рассчитывать режимы регулирования; составлять задания на проектирование 

светофорных объектов, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной разметки; 

ориентироваться в научно-технической информации и определить перспективы развития средств регулирования; 

разрабатывать требования к средствам организации и регулирования применительно к конкретным условиям 

движения; 

Пререквизиты: Высшая математика, Охрана труда на транспорте и техника безопасности, Обеспечение 

безопасности движения на транспорте, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения:А) знать основные принципы организации государственной системы  

управления регулирующего общественные отношение в сфере обеспечения дорожного движения;В)  выявлять 

основные причины возникновения ДТП, нарушения правил дорожного движения со стороны участников 
дорожного движения;С) знать основу организации и безопасности дорожного движения, дорожные условия, 

безопасность движения и виды безопасности ТС, технические средства организации дорожного движения, 

дорожные знаки и разметки, регулирование и проезд перекрестков, а также другие элементы ПДД;D) знать 

перечень неисправности и условие, при которых запрещается эксплуатация ТС, основы оказания первой 

медицинской доврачебной помощи;Е) прогнозировать дорожно-транспортныепроисшествия, самостоятельно 

решать задачи с различными дорожными ситуациями и принимать меры по их предотвращению. 

 

11.1 Модуль - Организация логистических работ и производственная практика 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортно - технологические системы и логистика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 
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Цель изучения курса: В дисциплине «Транспортно - технологические системы и логистика» предметом 

изучения является работа транспортного комплекса в современной логистической системе товародвижения, и ее 

взаимосвязь с логистической инфраструктурой товарного рынка и рынка транспортных услуг. Целью 

преподавания дисциплины «Транспортно - технологические системы и логистика» заключается в формировании 

знаний студентов по управлению потоками (материальными, транспортными и т.д.) и их оптимизацией, в объеме, 

отвечающем квалификационной характеристики. 

Краткое содержание дисциплины: Введение. Оценка качества обслуживания, критерии и методы. 

Конкуренция. Принципы создания цивилизованного рынка транспортных услуг. Маркетинговые исследования 

транспортных услуг. Стратегия развития транспортной логистики. Единый транспортно-технологический 

процесс перевозки грузов. Формирование и накопление партий грузов. Централизованные и децентрализованные 

перевозки грузов. Условия взаимодействия транспортных систем и их материально-техническая база. 

Организация интегрированных транспортных систем. Классификация и законы функционирования 

интегрированных транспортных систем. Транспортно-технологические системы различного функционального 

назначения. Факторы, влияющие на выбор транспортно-технологической схемы перевозок. Грузовой модуль, его 

преимущества и недостатки. Интермодальные транспортные системы (линейные контейнерные перевозки). 

Организация мультимодальных перевозок. Задачи экспедиторов и операторов. Мультимодальный коносамент. 

Определение сквозной ставки мультимодальной перевозки груза. Транспортные тарифы. Общетранспортный 
узел. Технико-эксплуатационные характеристики транспортного узла. Оценка пропускной способности 

транспортного узла. Составление непрерывного плана-графика работы транспортного узла. Контейнерный 

терминал. Назначение, обустройство, наилучшее размещение. Моделирование работы терминала  
Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением, Организация грузовой и 

коммерческой работы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) должен изучить: принципы мультимодальных перевозок, как основы 

эффективного взаимодействия смежных видов транспорта; грузовой модуль, в критериях грузоведения и 

транспортных технологий; технико-экономические требования к взаимодействующим видам транспорта на 

основе использования единого транспортного модуля; принципы логистики во взаимодействии производства, 

транспортно-технологических систем и потребителя; принципы создания цивилизованного транспортного рынка 

в условиях рыночной конкуренции; стратегию развития транспортной логистики; процесс управления на базе 

логистической концепции; маркетинговые исследования транспортных услуг и их использование в 

логистических задачах. В) знать логистические функции; каналы распределения в логистике; структуру 

логистической цепи; технические параметры грузовых терминалов в соответствии с требованиями режима 

производства, распределения и отправки грузовых партий транспортными средствами; критерии качества услуг 

логистики; преимущества логистической концепции. С) технология организации перегрузочных процессов, 
технология организации перевозок, внешнеторговые операции и их транспортное обеспечение и применяет их к 

решению практических задач о работе транспорта в логистических системах. 

11.2 Модуль - Коммерическая деятельность и профессиональная практика 

 
Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:  Транспортное логистика  

Авторы программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является формирование у студентов четких научных представлений 

и навыков управления материальными потоками,  изучение методов эффективной  доставки грузов и пассажиров 

на основе интеграции и координации операций, процедур и функций, выполняемых в рамках данного процесса, 

в целях минимизации общих затрат ресурсов. 

Краткое содержание дисциплины: Транспорт в условиях логистики. Логистика производственных процессов. 

Материальные потоки в логистике. Транспортные потоки и постоянные устройства транспорта. Транспортные 

процессы, изменяющиеся во времени. Технологическая система транспортирования и ее описание. Методы и 

модели оценки развития микрологистической системы  автотранспортного предприятия. Логистика пользователя 

транспортных услуг. Складирование, тара, упаковка и грузопереработка. Информационное обеспечение 

логистического процесса. Логистические затраты. Основные тенденции развития логистики. 
Пререквизиты: Высшая математика, Организация перевозок и управление движением, Организация грузовой и 

коммерческой работы 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представление методов системного анализа, теории исследования 

операций, теории массового обслуживания, кибернетики, прогнозирования, моделирования. В) производить 

научные исследования материальных потоков, транспортных процессов с целью определения их параметров, 

выявления путей и действий, направленных преобразование потоков и создание логистических систем, С) 

формировать и изменять соответствующие материальными потокам информационные потоки, циркулирующие 

между логистических операций, материальными потокам информационные потоки, циркулирующие между 

логистической системой и внешней средой и необходимые для управления и контроля логистических  операций, 

Д) иметь навыки определения логистических издержек процессов транспортировки, Е) определять 

эффективности логистических систем, условия, факторы и критерии оптимизации транспортной системы. 
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5В090100 - ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТА  

4 курс 
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15.1  Модуль - Автоматизированные системы, организация перевозок на транспорте и права, 13  

кредитов 

БД КВ ASU 4244 Автоматизированные системы управления (на транспорте) 7 5 

БД КВ TP 4245 Транспортное право 7 5 

ПД КВ OMP 4346       Организация международных перевозок  7 3 

15.2 Модуль - Транспортная служба, технические измерении и организация перевозок, 13  кредитов 

БД КВ RDDUDS 4244 Регулирование дорожного движения на улично-дорожной сети 7 5 

БД КВ DTS 4245 Дорожно-транспортная  служба 7 5 

ПД КВ OPMS 4346 Организация перевозок на международных сообщениях 7 3 

16.1 Модуль - Автоматизированные управление движением, специальные виды транспорта и работа 

логистических центров,  15 кредитов 

ПД КВ SIRDP 4347 Системы интервального регулирования движения поездов   7 5 

ПД КВ TLСTT 4348 
Транспортно-логистические центры и терминальные 

технологии 
7 5 

ПД КВ SVT 4349 Специальные виды транспорта 7 5 

16.2 Модуль -  Работа станции и служба логистики, 15  кредитов 

ПД КВ ODP 4347 Организация движения поездов   7 5 

ПД КВ LUT 4348 Логистические услуги транспорта 7 5 

ПД КВ STSPG 4349 Специальные транспортные средства для перевозки грузов  7 5 

17.1 Модуль - Работа железнодорожных станции и профессиональная практика, 20  кредитов 

ПД КВ TRZhS 4350 Технология работы железнодорожных станций  7 5 

БД  Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

17.2 Модуль - Работа станции и практики, 20  кредитов 

ПД КВ TPSR 4350 Технологические процессы станционных работ 7 5 

БД   Производственная практика 8 10 

БД   Преддипломная практика 8 5 

 

15.1  Модуль - Автоматизированные системы, организация перевозок на транспорте и права 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Автоматизированные системы управления (на транспорте) 

Автор программы: Ахметов Б..К. 

Цель изучения курса: Умения эффективно организовать на основе современного менеджмента и маркетинга 

работу транспортных объектов и организации движения транспортных единиц; обеспечивать оптимальную 

систему управления грузовыми потоками, на основе логистических принципов и исследования транспортных 

операции решать вопросы перевозочного процесса. 

Краткое содержание дисциплины: Автоматизированные системы управления (на транспорте) роль в 

организации транспортного обслуживания. Информационное и техническое обеспечение транспортного 

процесса. Назначение и виды систем и средств связи на транспорте, их характеристики. АСУ как инструмент 

оптимизации процессов управления. Понятие о базах и банках данных. Отраслевые АСУ транспортными 

предприятиями. АСУ  АТ и ее структура.Экономическая эффективность АСУ. 

Пререквизиты: Технические средства для организации движения на транспорте, Транспортно - 

технологические системы и логистика, Организация пассажирских перевозок на транспорте.    

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Эффективное использования технической вооруженности транспорта с 

учетом объема работы. В) Умения решать вопросы развития его технических средств как в условиях текущей 
эксплуатации, так и на ближнюю и дальнюю перспективу. С) Умения эффективно организовать на основе 

современного менеджмента и маркетинга работу транспортных объектов и организации движения транспортных 

единиц.  D) Обеспечивать оптимальную систему управления грузовыми потоками, на основе логистических 
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принципов и исследования транспортных операции. Е) Обеспечивать вопросы эффективного управления 

грузовыми потоками. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортное право 

Автор программы: Кантарбаев Н.А 

Цель изучения курса: Обеспечение правовых норм при осуществлении международных, 

внутриреспубликанских перевозок пассажиров и грузов. Соблюдение Законов и иных нормативно правовых 

актов РК в сфере передвижения транспортных средств. Использование транзитного потенциала, учёт 

интенсивности передвижения на железнодорожном, автомобильном и водном транспорте. Основные права, 

функции и направления деятельности уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере транспорта. 

Краткое содержание дисциплины: Понятие транспортного права Республики Казахстан. Источники 

транспортного права. Понятие транспортных правоотношений. Система транспортных договоров Республики 

Казахстан. Основные функции местных исполнительных органов в сфере транспорта. Правовые основы 

обеспечения безопасности движения на транспорте. Договоры на выполнение транспортных услуг. 

Ответственность за нарушения транспортного законодательства. 

Пререквизиты: Основы права, Охрана труда и безопасность жизнидеятельности, Правила перевозки грузов, 
лицензирование, сертификация, метрология, стандартизация и управление качеством, Груховедение. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Знать правила международных перевозок пассажиров всеми видами 

транспорта; В) Соблюдать Законы и иных нормативно правовых акты РК в сфере передвижения транспортных 

средств.; С) Уметь использовать транзитный потенциал, учёт интенсивности передвижения на 

железнодорожном, автомобильном и водном транспорте; D) Знать правила перевозки регулярных пассажирских 

движении Е) Знать основные права, функции и направления деятельности уполномоченных органов по контролю 

и надзору в сфере транспорта. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация международных перевозок 

Автор программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: изучение теоретических основ организации международных автомобильных перевозок; 

изучение организационных, правовых и экономических основ международных автоперевозок; изучение 

основных документов, регламентирующих условия выполнения международных перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом 

Краткое  содержание дисциплины: Общие понятия о международных автомобильных перевозках. Правовое 
регулирование международных автомобильных перевозок. Условия осуществления международных перевозок. 

Понятие и состав договора перевозки. Основные виды страхования. Применяемые при международных 

перевозках. Претензии и иски 

Пререквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ, Организация перевозок и 

управление движением 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: ознакомиться с основами нормативно-правового регулирования; уметь 

использовать теоретические знания для создания условий, способствующих развитию международных перевозок 

грузов и пассажиров; знать требования, предъявляемые к подвижному составу и персоналу, работающему на 

международных линиях; знать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха экипажей транспортных 

средств. 

 

15.2 Модуль - Транспортная служба, технические измерении и организация перевозок 
 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Регулирование дорожного движения на улично-дорожной сети 

Автор программы: Сауханов Н.С. 
Цель изучения курса: Направлена на формирование знаний и навыков у будущего специалиста, необходимых 

для работы в области организаций и регулирования дорожного движения с использованием современных 

технических средств и систем. 

Краткое  содержание дисциплины: Введение. Основные понятие об управлении дорожным движением. 

Дорожные знаки. Дорожная разметка. Светофоры. Режим работы светофорной сигнализации на перекрестке. 

Дорожные контроллеры. Дорожные контроллеры. Детекторы транспорта. Технические средства 

координированного управления. Средства организации движения пешеходных потоков. Технические средства 

управления в особых условиях движения. Монтаж и эксплуатация технических средств. 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика, Электротехника и основы электроники. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) проведения экспериментов, обработки и анализа результатов; 

проведения натурных исследований по определению параметров транспортного потока; В) составлять задания 
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на проектирование светофорных объектов, установку дорожных знаков и ограждений, нанесение дорожной 

разметки; ориентироваться в научно-технической информации и определить перспективы развития средств 

регулирования; С) разрабатывать требования к средствам организации и регулирования применительно к 

конкретным условиям движения; D) умение применять технические средства при разборке проектных решений 

по организации дорожного движения; Е) использовать полученные знания в области организации дорожного 

движения с использованием современных технических средств и систем. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Дорожно-транспортная служба 

Автор программы: Кантарбаев Н.А. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является формирование знаний в области организаций 

работы дорожно-транспортных служб. 

Краткое  содержание дисциплины: Введение. Разработка и осуществление перспективных и годовых планов 

по повышению технического уровня и эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений, 

безопасности движения транспорта и пешеходов; организация работ по содержанию и ремонту, архитектурному 

оформлению и благоустройству дорог; содержание в постоянной исправности и обеспечение эффективного 

использования фондов, предназначенных для эксплуатации автомобильных дорог; принятие необходимых мер 
по предотвращению перерывов и ограничений движения, сезонных деформаций и разрушений дорог и 

искусственных сооружений, по ликвидации последствий стихийных бедствий, своевременное информирование 

участников движения и заинтересованных организаций об условиях движения на дорогах. 

Пререквизиты: Высшая математика, Транспортные средства.  

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) об основных научно-технических проблемах и перспективах развития 

деятельности дорожно- транспортных служб. В) освоение студентами основ научно-технического прогресса на 

современных технологиях. С) хорошо знать современные погрузочно-разгрузочные машины, оборудование и 

средства автоматизации; знать их технико-эксплуатационные надежности, стандартизации, унификации и 

патентования; знать показатели эргономические, эстетические, охраны труда и природы, а также определение 

показателей экономической эффективности средств комплексной механизации и автоматизации погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций. Д) организовать высокоэффективное производство погрузочно-

разгрузочных работ и складских операций на основе применения современных систем машин, оборудования, 

приборов, вычислительной техники, позволяющих комплексно механизировать и автоматизировать весь 

перевозочный процесс от поступления сырья до отгрузки готовой продукции, включая транспортирование, 

хранение, погрузки - выгрузки и доставку. Е) выбрать технические средства для погрузки и разгрузки различных 

грузов, определить потребное количество средств и механизации, рассчитывать несложные погрузочно-
разгрузочные машины; использовать полученные знания в области совершенствования работы дорожно-

транспортных служб. 

 

Дублинские дескрипторы: А) В) С) D) Е)  

Наименование дисциплины:   Организация перевозок на международных  сообщениях 

Авторы программы: Имагамбетов М.Б 

Цель изучения курса: студент получит понятие о роли и месте международных перевозок в экономическом 

комплексе страны, участии  регионов  РК  в  обеспечении  внешнеторговых  связей и  других вопросах. 

Основные документы,  требующиеся  при  выполнении  международных  перевозок грузов и пассажиров.  

Внимание  уделяется  существующей нормативно-правовой и законодательной базе: выполнен обзор 

основного  содержания  Конвенции  о  договоре  международной  дорожной  перевозки  грузов  (КДПГ, 

CMR)  и  протоколов  к  ней,  рассмотрены основные документы российского законодательства, 

регулирующие международные автомобильные перевозки, приведены определения базисных условий 

договора поставки товара и «Инкотермса», охарактеризованы сущность и содержание данных понятий. 

Краткое содержание дисциплины: Организационно-правовое положение агента перевозчика и экспедитора 

грузовладельца. Договорно-правовое и технологическое обеспечение транспортных. Экспедиция отправления и 

прибытия грузов. Экспедиционные операции в пути следования грузов. ТЭО грузов, перевозимых в особых 
условиях. Претензионная работа. Дополнительные операции ТЭО грузов. Совершенствование ТЭО 

операций. 

Пререквизиты: Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ, Организация перевозок и 

управление движением 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) ознакомиться с основами нормативно-правового регулирования; В) 

уметь использовать теоретические знания для создания условий, способствующих развитию международных 

перевозок грузов и пассажиров; С) знать требования, предъявляемые к подвижному составу и персоналу, 

работающему на международных линиях; знать требования, предъявляемые к режиму труда и отдыха экипажей 

транспортных средств. 
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16.1 Модуль -Автоматизированные управление движением, специальные виды транспорта и работа 

логистических центров 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Системы интервального регулирования движения поездов   

Автор программы: Имагамбетов М.Б. 

Цель изучения курса: Целью освоения учебной дисциплины «Системы регулирования движения» является 

изучение устройства, принципов работы и эксплуатации устройств, обеспечивающих регулирование и 

безопасность движения поездов на железнодорожных линиях общего пользования. 

Краткое содержание дисциплины: Назначение и классификация систем регулирования движения поездов. 

Структурные схемы систем регулирования движения. Принцип светофорного регулирования движения поездов. 

Интервальное регулирование движения поездов при автоблокировке. Организация движения поездов при 

автоблокировке и ее неисправностях. Автостопы и локомотивные устройства безопасности. Использование 

средств связи в поездной и маневровой работе.   

Пререквизиты: Высшая математика, Начертательная геометрия и автоматизированное проектирование, 

Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 
Ожидаемые результаты обучения: А) В результате изучения данных дисциплины студенты должны знать и 

понимать элементную базу устройств СЦБ и связи, назначение и роль рельсовых цепей на станциях и перегонах;  

В)Умение пользоваться станционными автоматизированными системами для приема, отправления, пропуска 

поездов и организации маневровой работы; Е)Умения обеспечивать безопасность движения поездов с 

соблюдением установленных графиков движения и пользоваться всеми видами оперативно-технологической 

связи. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Транспортно-логистические центры и терминальные технологии  

Автор программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: Овладение прикладной теорией логистики складирования и развитие практических 

навыков проведения логистических операций в области управления цепями поставок 

Краткое  содержание дисциплины: Склад в логистической цепи. Проблемы логистики складирования. 

Формирование складской сети. Задачи для решения данной проблемы. Логистический подход к проектированию 

склада. Управления грузоперерабрткой. Комплекс поддерживающих подсистем. Грузовая единица. 

Определение. Характеристика тары. Средства пакетирования. Алгоритм формирования складской грузовой 

единицы. Разработка логистической системы складского и подъемно-транспортного оборудования. 
Логистическая организация складских процессов. Показатели эффективности логистической подсистемы 

Пререквизиты:  Высшая математика, Безопасность жизнедеятельности.  Взаимодействие видов транспорта, 

Организация грузовых и коммерческих работ, Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) цели, задачи, объект и предмет логистики, основные понятия, которыми 

оперирует логистика; специфику применения инструментария логистики к управлению потоками и потоковыми 

процессами организации; инструментарий логистического управления функциональной областью снабжения и 

распределения организации; основные базовые системы управления запасами в организации; современные 

технологии управления информационными потоками В) использовать знания концептуальных основ логистики 

для разработки эффективной логистической стратегии деятельности организации; использовать инструментарий 

логистики в области управления снабжением и распределением; применять знания и решать задачи в области 

управления запасами с использованием различных моделей контроля состояния запасов. С) принципами 

логистического подхода к управлению потоками и потоковыми процессами; методами логистического 

управления процессами снабжения и распределения; инструментарием логистики в области управления запасами 

и складированием. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
Наименование дисциплины: Специальные виды транспорта 

Автор программы: Мурзагалиев А.Ж 

Цель изучения курса: Знания и навыки по анализу и оценке конструкций различных типов автомобилей и их 

механизмов, а также определению нагрузок в узлах (агрегатах, системах). 

Краткое содержание дисциплины: Оценка существующих и перспективных моделей автомобилей и отдельных 

агрегатов. Методики оценки и анализа конструкций автомобилей различных типов и назначений. Методы 

определения нагрузок на агрегаты автомобилей и их расчет при проектировании и конструировании 

автотранспортных средств.   

Пререквизиты: Организация перевозок и управление движением, Грузовые и пассажирские перевозки 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) Умение анализировать существующие конструкции автомобилей; В) 

грамотно определятьнагрузки на узлы, агрегаты и системы автомобилей. С) Оценка существующих и 
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перспективных моделей автомобилей и отдельных агрегатов. D) Методы определения нагрузок на агрегаты 

автомобилей и их расчет Навыки конструирования и создания машин, на приемах и инструментах для ведения 

этих процессов, умениями и средствами их эффективного осуществления. Е) Проектирования и конструирования 

автотранспортных средств. 

 

16.2 Модуль -  Работа станции и служба логистики 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Организация движения поездов 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью дисциплины является изучение вопросов размещения станций на сети железных 

дорог, их конструкции, техники и методов расчета основных устройств и систем, а также вопросов их развития 

и совершенствования. 

Краткое содержание дисциплины: Станции и узлы являются важнейшими элементами железнодорожного 

транспорта, т.к. они осуществляют взаимодействие железных дорог с грузоотправителями и грузополучателями; 

выполняют широкий комплекс работ по обслуживанию пассажиров; обеспечивают взаимодействие различных 

видов транспорта. На станциях размещается большой комплекс технических устройств, начиная от простейших 
сооружений из земли и заканчивая тончайшими механизмами и аппаратами, основанными на последних 

достижениях науки в области автоматики, телемеханики, связи, комплексной механизации, вычислительной и 

микропроцессорной техники. Основу станций составляет их путевое развитие: земляное полотно, искусственные 

сооружения, верхнее строение пути, включающее балласт, шпалы, рельсы, стрелочные переводы и др., поэтому 

изучение станционного хозяйства немыслимо без знания устройств железнодорожного пути. 

Пререквизиты: Высшая математика, Начертательная геометрия и автоматизированное проектирование, 

Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать общие принципы, устройство и конструкции станций, узлов и их 

элементов во взаимосвязи с технологией работы, теорию расчета этих устройств и современные методы 

проектирования новых и переустраиваемых станций и узлов с учетом последних достижений науки и техники, 

оптимальных методов эксплуатации и взаимодействия железных дорог с другими видами транспорта; В) уметь 

использовать теоретические основы изучаемой дисциплины в производственных условиях; создавать передовую 

технологию проектирования и реконструкции железнодорожных станций и узлов, а также других 

железнодорожных подразделений; С) принимать решения по обслуживанию перевозочного процесса с учетом 

эффективного использования путевого развития и подвижного состава на основе анализа деятельности 

подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, полигонов сети и др.); D) выполнять технико-
экономические расчеты по мероприятиям обеспечивающим эффективность работы железнодорожного 

транспорта; Е) использовать полученные знания в области организации управления  

транспортного процесса. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Логистические услуги транспорта 

Автор программы: Ордабаева Г.М. 

Цель изучения курса: «Логистические услуги транспорта» состоят в том, чтобы студент: получил необходимые 

знания по теоретическим и методологическим основам транспортной логистики; освоил практические методы 

логистического управления сферами производства, с выделением транспортного комплекса; уяснил 

необходимость единого управления материальными потоками; научился использовать логистические принципы 

в организации систем доставки и решать практические задачи по формированию материальных потоков и 

управлению логистическими операциями в сфере: производства, закупок, менеджмента, складирования, 

транспорта. 

Краткое  содержание дисциплины: Концептуальные основы и понятийный аппарат логистики. Введение в 

логистику. Критерии эффективности логистических решений.  Функциональный комплекс логистики. Логистика 

распределения. Логистика снабжения. Транспортная логистика. Управление запасами в логистических системах. 
Складская логистика. Производственная логистика. Обеспечивающий комплекс логистики. Информационные 

технологии и системы в логистике. Управление в логистических системах. Экономическое обеспечение 

логистики. 

Пререквизиты:  Высшая математика, Безопасность жизнедеятельности.  Взаимодействие видов транспорта, 

Организация грузовых и коммерческих работ, Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ. 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) сущность логистического подхода к движению материального потока; 

принципы построения логистических систем; критерии эффективности логистических решений; системный 

подход в логистике; каналы распределения (сбыта) продукции, их анализ и проектирование; сущность и этапы 

управления процессом транспортировки; В) построить логистическую систему предприятия с учетом его 

специфики; выбрать рациональную систему управления товарными запасами; выбрать вид и тип транспортных 

средств; определить оптимальный маршрут транспортировки; рассчитать потребность в грузовом транспорте; С) 
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основные модели управления запасами; логистические процессы складского хозяйства; существующие 

технологические, информационные и организационные инновации в области логистики; рассчитать размер 

оптимальной партии закупки; организовать работу склада. 

 

Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Специальные транспортные средства для перевозки грузов 

Автор программы: Кантарбаев Н.А. 

Цель изучения курса: Целью изучения дисциплины является усвоение студентом знаний по особенностям 

конструкции данного вида подвижного состава, необходимые для следующего изучения специализирующих 

дисциплин и дальнейшей деятельности инженера на предприятиях автомобильного транспорта.  

Краткое содержание дисциплины: Введение. Изучение конструктивных особенностей специализированного 

подвижного состава, силы влияющих на них;  методики определения оценочных критериев расчетным путем. 

Основные особенности спецавтотранспорта. Основные пути повышения проходимости. Особенности 

конструкции спецавтотранспорта отечественных автомобилей. Подъемные механизмы автомобилей самосвалов. 

Тягово-сцепные устройства автотранспорта. Автомобили-самопогрузчики кранового типа. Автопоезда для 

перевозки тяжеловесных грузов. Автомобильные цистерны для перевозки сжиженного газа, жидкостей. 

Автомобильные краны.  
Пререквизиты: Высшая математика, Электротехника и основы электроники. Транспортные средства. 

Технические средства организации движения на транспорте 

Постреквизиты: Дипломное проектирование 

Ожидаемые результаты обучения: А) иметь представления об основных научно-технических проблемах и 

перспективах развития автомобильного транспорта; B) знать состояние и тенденции развития конструкции 

автомобильного транспорта в стране и за рубежом, конструктивные особенности, устройство дополнительных 

узлов и агрегатов специализированного подвижного состава; C) уметь оценивать технический уровень 

конструкции автомобилей, самостоятельно осваивать новые конструкции автомобилей; D) иметь навыки 

проведения экспериментов обработки и анализ результатов; Е) освоение студентами основ научно-технического 

прогресса на спецтехнике. 

 

17.1 Модуль - Работа железнодорожных станции и профессиональная практика 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 

Наименование дисциплины: Технология работы железнодорожных станций 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью обучения является изложение теоретических и практических знаний в 
организации и управлении движением на железнодорожном транспорте, о структурах управления и видах  

работ на станциях. 

Краткое содержание дисциплины: Важнейшее требование к работе железных дорог - обеспечение полной 

безопасности движения поездов, пассажиров и обслуживающего персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Главными резервами дальнейшего наращивания размеров перевозок являются интенсификация использования 

технических средств, ускорение оборотов вагонов, улучшение эксплуатации локомотивов и повышение 

производительности труда.Железнодорожные станции - это важнейший элемент технологической цепочки 

перевозочного процесса, от их устойчивой работы зависит деятельность железнодорожных направлений и сети 

в целом.Новая цель управления перевозками - обеспечение надежных и эффективных транспортных связей, т.е. 

оптимальное согласование ритма работы поставщиков, потребителей и железной дороги.От качества работы 

сортировочных устройств на станции, соблюдения технологии расформирования и формирования составов 

поездов, особенно на сортировочных горках, зависит сохранность грузов и вагонов, выполнение срока доставки 

грузов получателям, рентабельность и конкурентоспособность железных дорог на рынке транспортных услуг. 

Пререквизиты: Высшая математика,  Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные 

системы управления (на транспорте). 

Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать требования технологии работ подвижного состава и персонала 
работающих на железнодорожных станциях; В) уметь анализировать оптимальную систему управления 

грузовыми потоками, на основе логистических принципов и исследования транспортных операции, решать 

вопросы перевозочного процесса; С) использовать теоретические знания для создания условий, способствующих 

развитию  технологии работ железнодорожных станции; Д) принимать решения по обслуживанию перевозочного 

процесса на основе анализа деятельности подразделений железнодорожного транспорта (станций, участков, 

полигонов сети и др.); Е) руководствоваться    законодательными  актами, стандартами и техническими 

нормативами, направленным на решение комплексных задач, связанных с организацией движения на 

железнодорожном транспорте. 

 

17.2 Модуль - Работа станции и практики 

 
Дублинские дескрипторы: A) B) C) D) E) 
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Наименование дисциплины: Технологические процессы станционных работ 

Авторы программы: Жиенкожаев М.С. 

Цель изучения курса: Целью обучения является изучение теоретических и практических знаний в 

организации и управлении движением на железнодорожном транспорте, о технологических процессах 

станционных работ. 

Краткое содержание дисциплины: Железнодорожный транспорт обеспечивает перемещение народно-

хозяйственных грузов и перевозки населения страны. В отличие от других видов транспорта перевозки 

пассажиров и грузов на железных дорогах совершаются в любое время года и суток независимо от климатических 

и погодных условий. Особенности перевозочного процесса - непрерывность производственного процесса во 

времени, а также тесное взаимодействие со всеми структурными подразделениями, грузоотправителями и 

грузополучателями.Успех этой работы определяется не только надежностью технических устройств, но и четкой, 

слаженной деятельностью всех специалистов железнодорожного транспорта. Поэтому централизация 

руководства движением и производственные дисциплины на железнодорожном транспорте имеют первосте-

пенное значение.Важнейшее требование к работе железных дорог - обеспечение полной безопасности движения 

поездов, пассажиров и обслуживающего персонала, сохранности перевозимых грузов. 

Пререквизиты: Высшая математика,  Организация перевозок и управление движением, Автоматизированные 

системы управления (на транспорте). 
Постреквизиты: Дипломное проектирование. 

Ожидаемые результаты обучения: А) знать операции, выполняемые на участковых станциях и техническое 

оснащение. Технологию работы участковой станции; В) знать технологию работы промежуточных станций; 

операции выполняемые на промежуточных станциях, и техническое оснащение; С) использовать теоретические 

знания для создания условий, способствующих развитию  технологии работ сортировочных станций; Д) знать 

технологию работы сортировочных станций; Е) руководствоваться    законодательными  актами, стандартами и 

техническими нормативами, направленным на решение комплексных задач, связанных с организацией движения 

на железнодорожном транспорте. 
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	Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіп...
	Перереквизиттері: Химия, Физика, Құқық негіздері, Көлік инспекциясының қызметі, Көлікті және жүкті бақылау қызметі
	Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
	Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Ж...
	Перереквизиттері: Химия, Физика, Құқық негіздері, Көлік инспекциясының қызметі, Көлікті және жүкті бақылау қызметі (1)
	Постреквизиттері: Дипломдық жобалау (1)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Техникалық жүйелер сапасының өгеру себептері және онқамтамасыз ету проблемалары. Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігі және сенімділіктібасқару әдістері. Көлік техникасында сенімділікті қамтамасыз ету проблемасы. Сенімділік ту...
	Пререквизиттері: Физика. Сызба геометриясы және инженерлік графика
	13.1 Модуль - Көлік құралдарына сервистік қызмет көрсету
	Пәннің қысқаша мазмұны: Техникалық жүйелер сапасының өгеру себептері және онқамтамасыз ету проблемалары. Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігі және сенімділіктібасқару әдістері. Көлік техникасында сенімділікті қамтамасыз ету проблемасы. Сенімділік ту... (1)
	Пререквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, Көлік инспекциясының қызметі
	13.2 Модуль -Техникалық құралдардың пайдалану
	Пәннің қысқаша мазмұны: Автомобильдер теориясы техникалық жүйелер сапасының өгеру себептері және онқамтамасыз ету проблемалары. Көлік техникасының жұмыс қабілеттілігі және сенімділіктібасқару әдістері. Көлік техникасында сенімділікті қамтамасыз ету пр...
	Пререквизиттері: Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері, Көлік инспекциясының қызметі (1)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіп... (1)
	Перереквизиттері: Құқық негіздері, Жол қозғалыс ережелері және қауіпсіздігі
	Постреквизиттері: Дипломдық жобалау (2)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Ж... (1)
	Перереквизиттері: Құқық негіздері, Жол қозғалыс ережелері және қауіпсіздігі (1)
	Постреквизиттері: Дипломдық жобалау (3)
	Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
	Пәннің атауы: Геология негіздері
	Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері
	Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
	Пәннің атауы: Электртехника
	Пәннің атауы: Тау жыныстарының физикасы
	Пәннің атауы:  Инженерлік геология
	Пәннің атауы: Инженерлік графика
	Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму
	Пәннің атауы: Электртехника және электроника негіздері
	Пәннің атауы: Сілемнің жағдайын басқару
	Пәннің атауы: Тау жыныстарын жарылыспен бұзу
	Пәннің атауы: Жерасты жұмыстарындағы маркшейдерлік ісі
	Пәннің атауы: Жарылыс жұмыстарын жүргізу технологиясы
	Пәннің атауы: Жерасты тау-кен жұмыстарындағы стационарлық қондырғылар мен тау-кен –тасымалдау көліктері
	Пәннің атауы: Пайдалы қазбалар қасиеттерін геометризациялау
	Пәннің атауы: Жарылыс жұмыстарын орындау ережелері
	Пәннің атауы: Аршықтағы  стационарлық қондырғылар мен тау-кен –тасымалдау көліктері
	Пәннің атауы: Тік оқпан құрылысының технологиясы
	Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорындарын жобалау
	Пәннің атауы: Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология
	Пәннің атауы: Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту
	Пәннің атауы: Кенорындарын ашу және даярлау
	Пәннің атауы: Кенді кенорындарының жерасты қазу жүйелері
	Пәннің атауы: Ашу және аршықты қазу жүйесі
	Пәннің атауы: Тау-кен өндірісінің экологиясы
	Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорнының аэрологиясы
	Пәннің атауы: Кеніштік аэрология
	Пәннің атауы: Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту
	Пәннің атауы: Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістері
	Пәннің атауы: Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту (1)
	Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорнының аэрологиясы (1)
	Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорындарын электрмен жабдықтау және автоматтандыру негіздері
	Пәннің атауы: Кеніштік аэрология (1)
	Пәннің атауы: Өндірістік үрдістерді электрмен жабдықтау және автоматтандыру негіздері
	Бағдарлама авторы: Имангазин М.К.
	Пәннің атауы: Кен қазбаларды үңгілеу және бекіту (1)
	Пәннің атауы: Өндірілген кеңістікті сүйемелдеу үдерістері (1)
	Пәннің атауы: Кенорындарын ашу және даярлау (1)
	Пәннің атауы: Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері
	Пәннің атауы: Ашу және аршықты қазу жүйесі (1)
	Пәннің атауы: Тік оқпан құрылысының технологиясы (1)
	Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорындарын жобалау (1)
	Пәннің атауы: Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология (1)
	Пәннің атауы: Пайдалы қазылымдарды қайта өңдеу және байыту (2)
	Пәннің атауы: Ашу және аршықты қазу жүйесі (2)
	Пәннің атауы: Тау-кен кәсіпорындарын жобалау (2)
	Пәннің атауы: Тік оқпан құрылысының технологиясы (2)
	Пәннің атауы: Кенорындарын құрамдастырылған тәсілдерімен қазу
	Пәннің атауы: Кенді кенорындарын қазудағы үзілмелі-толассыз технология (2)
	Пәннің атауы: Бейкенді құрылыс материалдар кенорындарын ашық қазу
	Пәннің атауы: Кенді кенорындарын жерасты қазу жүйелері (1)
	Пәннің атауы: Тау-кен өндірісінің экономикасы мен менеджменті
	Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді гидравлика, гидростатика, газды динамика мен жер асты гидравликасының негізгі түсыныктермен, заңдарымен, теңдеулерімен таныстыру және гидрвликалық есептеулер өткізудің практикалық дағдысына үйрету. Қарастырылатын ...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Сұйықтықтың, газ балансының және сұйықтық пен газдың қозғалысының жалпы заңдары, сондай-ақ әр түрлі нақты техникалық есептерді қою кезінде осы заңдарды қолдану тәсілдері, сұйықтар мен газ механикасының заңдары мен әдістері, жал...
	Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі (1)
	Пәннің атауы: Электротехника
	Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С.
	Курсты оқытудың мақсаты: Технологиялық электротехниканың оның қызметі үшін қажетті электр және магниттік тізбектер, трансформаторлар, электр машиналары, электр өлшеу аспаптары, сондай-ақ электрониктер: жартылай өткізгіш аспаптар, түрлендіргіштер, күше...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Электр өрісінің есептерін, магнитті және үшфазалық тізбектерді, Кирхгоф заңдарын, контурлық тоқтардың және тораптық потенциалдардың әдістерін, электр тізбектері есептерінің негізгі матрицалық әдістерін, электрлік өлшеу көрсеткі...
	Пререквизиттері: Химия, Физика
	Постреквизиттері: Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау, Металлургиядағы нанотехнологияларлар, Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды экстракциялау.
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Электр техникасы мен электрониканың іргелі заңдарын білу және түсіну. В. Электр, магниттік және электрондық тізбектердегі процестерді формализациялау әдістері мен принциптерін, оларды талдау және математикалық модельдеу ...
	Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері (1)
	Бағдарлама авторы: Мукамбеткалиев А.Б.
	Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік модельдеудің принциптері мен түрлерін, сондай-ақ компьютерлік математикалық модельдеудің қажеттілігі туындайтын есептерді шешу кезінде компьютерлік эксперементті іске асырудың мақсаттары мен кезеңдерін зерттеу.
	Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән зерттеу іс-әрекетінің компьютерлік графикасын, металдар өндірісінің жаңа технологиялық үрдістерінде және сәйкесінше қондырғыларда туындайтын металлургиялық үрдістердің тапсырмаларын шешуге арналған. Бұл пән компьюте...
	Пререквизиттері: Химия, Физика (1)
	Постреквизиттері: Металлургиядағы нанотехнологияларлар, Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды экстракциялау.
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. компьютерлік модельдеу принциптерін білу және түсіну. В. тәжірибеде компьютерлік модельдеудің түрлерін талдау.  С. компьютерлік математикалық моделдеу дағдыларын және есептеу эксперементін ұйымдастыру және оның нәтижелер...
	Пәннің атауы: Электротехника және электроника негіздері
	Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. (1)
	Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазіргі заманғы элементтік базаның физика негіздері, оның сипаттамалары мен параметрлері, негізгі электронды құрылғыларды қолдану және пайдалану ерекшеліктері, кейінгі жалпы кәсіби және арнайы радиотехникалық пәнд...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Электр тізбектерінің тұрақты, айнымалы, бірфазалы және үшфазалы тоқтардың және магниттік тізбектердің ілімдерінің негізін, трансформаторлар және электр машиналарының құрылғыларын және жұмыс істеу принциптерін, сызықтық тізбекте...
	Пререквизиттері: Химия, Физика.
	Постреквизиттері: Металдар мен қорытпаларды термиялық өңдеу, Металдардың механикалық қасиеттері, Металдар ақаулары.
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Айнымалы токтың сызықты тізбектерін, айнымалы параметрлері бар электр тізбектерін және магнит тізбектерін есептеу әдістемесін білу және түсіну. В. Іс жүзінде ЭП сипаттамалары мен параметрлерін өлшеу және есептеу және эле...
	Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму (1)
	Пәннің атауы: Инженерлік графика (1)
	Пәннің атауы: Металдар өндірісі мен өңдеудің негіздері
	Пәннің атауы: Металлургиялық үрдістердің физика-химиясы
	Пәннің атауы: Пластикалық теориясы
	Пәннің атауы: Металдық және бейметалдық жүйелердің термодинамикасы
	Пәннің атауы: Металдарды қысыммен өңдеу теориясы
	Пәннің атауы: Болат өндірісінің теориясы мен технологиясы
	Бағдарлама авторы: Абілберикова А.А.
	Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы бо...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Болат алудың дәстүрлі және жаңа болат балқытатын технологияларының теориялық негіздерін және болат балқытатын агрегаттардың принциптік конструкциялық айырмашылықтарын жүйелі түрде сипаттау берілген. Болат балқыту агрегаттарында...
	Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы.
	Постреквизиттері: Дипломдық жобалау (4)
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық және физикохимиялық процестердің, технологиялық процестерге, қара металдарды өндіруге арналған агрегаттар мен жабдықтарға қатысты массоперенос процестерінің негізгі заңдылықтарын, болат өндірісінің теориялық нег...
	7Модуль  – Металдарды қорғау әдістері және металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау
	Пәннің атауы: Коррозия және металдарды қорғау
	Бағдарлама авторы: Абилберикова А.А.
	Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы бо... (1)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық ко...
	Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау.
	Постреквизиттері: Дипломдық жобалау.
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Газды және сұйық электрөткізгіш орталардағы коррозиялық процестер теориясының негіздерін, техногенді және антропогендік факторлардың әсерінен Конструкциялық материалдардың қасиеттері мен күйі туралы жалпы мәліметтерді бі...
	Пәннің атауы:  Металлургиялық өндірістің технологиясы
	Пәннің қысқаша мазмұны: Металлургиялық үрдістер технологиясы пәні екі негізгі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде шикізатты балқытуға дайындау, металлдарды домна пешінде тотықсыздандыра балқыту және болат балқыту үрдістері қарастырылады. Шикізатты дайынд...
	Пәннің атауы: Болатты пештен тыс өңдеудің теориясы мен технологиясы
	Бағдарлама авторы: Абілберикова А.А. (1)
	Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы бо... (2)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Болат алудың дәстүрлі және жаңа болат балқытатын технологияларының теориялық негіздерін және болат балқытатын агрегаттардың принциптік конструкциялық айырмашылықтарын жүйелі түрде сипаттау берілген. Болат балқыту агрегаттарында... (1)
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. химиялық және физикохимиялық процестердің, технологиялық процестерге, қара металдарды өндіруге арналған агрегаттар мен жабдықтарға қатысты массоперенос процестерінің негізгі заңдылықтарын, болат өндірісінің теориялық нег... (1)
	Пәннің атауы:  Коррозия және металдарды қорғау
	Бағдарлама авторы: Абилберикова А.А. (1)
	Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы бо... (3)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық ко... (1)
	Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау. (1)
	Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау.
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Газды және сұйық электрөткізгіш орталардағы коррозиялық процестер теориясының негіздерін, техногенді және антропогендік факторлардың әсерінен Конструкциялық материалдардың қасиеттері мен күйі туралы жалпы мәліметтерді бі... (1)
	8.2 Модуль – Металдардың қасиеттері мен оларды қорғаудың тәсілдері (болат металлургиясы және оны өңдеу)
	Пәннің атауы:  Металдардың технологиялық қасиеттері
	Пәннің атауы: Коррозия және металдарды қорғау (1)
	Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. (2)
	Курсты оқытудың мақсаты: Металдар мен қорытпалардың жіктелуін және олардың техникадағы қосылуын, Қазақстандағы қара және түсті металдардың жай-күйін, кендер мен концентраттарды металлургиялық балқытуға дайындау, домна өндірісі, түрлі агрегаттардағы бо... (4)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық ко... (2)
	Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау. (2)
	Постреквизиттері: Болатты салқындай илемдеудің технологиясы, Ферроқорытпа өндірісінің теориясы мен технологиясы
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Газды және сұйық электрөткізгіш орталардағы коррозиялық процестер теориясының негіздерін, техногенді және антропогендік факторлардың әсерінен Конструкциялық материалдардың қасиеттері мен күйі туралы жалпы мәліметтерді бі... (2)
	Пәннің атауы: Металлография, металтану және кристаллография
	Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. (3)
	Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде газдардың молекулалық теориясы мен термодинамиканың негізгі құбылыстары, ұғымдары, заңдары мен әдістері туралы түсінік қалыптастыру, қарапайым практикалық есептер, сондай-ақ зертханадағы эксперименталды жұмыстар д...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық ко... (3)
	Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау. (3)
	Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. Илемдеу өндірісін автоматтандыру
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Өндіру мен тасымал кезіндегі материалдарда болып жатқан физикалық құбылысты білу; олардың қасиеттерімен байланысы; заманауи металдық және бейметалдық материалдардың негізгі қасиеттерін білу және түсіну. В. Өндіру мен тас...
	Пәннің атауы: Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды экстракциялау
	Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. (4)
	Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық өнеркәсіпте тиімді пайдалану үшін тау жыныстарының, минералдардың қасиеттері мен табиғатын студенттердің зерттеуі.
	Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық ко... (4)
	Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау. (4)
	Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. Илемдеу өндірісін автоматтандыру (1)
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. газ сұйықтарының қасиеттерін білу және түсіну. В. металлургиялық балқымалардың қасиеттерін сипаттау. С. пікір шығару қабілеті. D.шикізат дайындаудың термиялық қосындысы, дайын өнім өндірісінің теоритикалық негіздері, ола...
	Пәннің атауы: Металдар ақаулары және бұйымның сапасын бақылау
	Бағдарлама авторы: Келаманов Б.С. (5)
	Курсты оқытудың мақсаты: Металлургиялық өнеркәсіпте тиімді пайдалану үшін тау жыныстарының, минералдардың қасиеттері мен табиғатын студенттердің зерттеуі. (1)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Пән коррозияның пайда болуының негізгі түсініктері мен себептерін, коррозиялық үрдістердің жіктелуін, металдар мен қорытпалардың коррозия көрсеткіштерін зерттейді. Жоғары температуралы тотығу және металдардың электрохимиялық ко... (5)
	Пререквизиттері: Металлургиялық өндіріс негіздері, Металлургиялық үрдістер теориясы. Металлургиялық өндіріске шикізатты дайындау. (5)
	Постреквизиттері: Металлургиялық нысандарды жобалау. Илемдеу өндірісін автоматтандыру (2)
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. газ сұйықтарының қасиеттерін білу және түсіну. В. металлургиялық балқымалардың қасиеттерін сипаттау. С. пікір шығару қабілеті. D.шикізат дайындаудың термиялық қосындысы, дайын өнім өндірісінің теоритикалық негіздері, ола... (1)
	Пәннің атауы: Болат өндірісінің теориясы мен технологиясы (1)
	Пәннің атауы: Болаттың арнайы электрометаллургиясы
	Пәннің қысқаша мазмұны:  Қазір металлургияда металл сапасын жақсартудың әр түрлі әдістері: вакууммен, инертті газдармен, ұнтақ қоспалармен өңдеу, қайта балқыту үрдістері, термиялық өңдеу, рафинирлеу үрдістері және т.б. қолданылады. Металлды балқытудан...
	Пәннің атауы: Металлургиядағы нанотехнология
	Пәннің қысқаша мазмұны:  Пәнде нанотехнологияға тән негізгі ұғымдарды, наноматериалдар мен нанотехнологиялар туралы түсініктердің даму тарихын, нанотехнологияның қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын зерттейді. Наноқұрылымды материалдардың әр түрл...
	Пәннің атауы: Металлургиялық өндірісті автоматтандыру
	Пәннің атауы: Илемдеу өндірісін автоматтандыру
	Пәннің атауы: Металлургиялық өндірісті автоматтандыру (1)
	Пәннің атауы: Илемдеу өндірісін автоматтандыру (1)
	Пәннің атауы: Металлургиялық өндірістегі еңбекті қорғау
	Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі (2)
	Пәннің атауы: Компьютерлік графика негіздері (2)
	Бағдарлама авторы: Мукамбеткалиев А.Б. (1)
	Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік модельдеудің принциптері мен түрлерін, сондай-ақ компьютерлік математикалық модельдеудің қажеттілігі туындайтын есептерді шешу кезінде компьютерлік эксперементті іске асырудың мақсаттары мен кезеңдерін зерттеу. (1)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Аталмыш пән зерттеу іс-әрекетінің компьютерлік графикасын, металдар өндірісінің жаңа технологиялық үрдістерінде және сәйкесінше қондырғыларда туындайтын металлургиялық үрдістердің тапсырмаларын шешуге арналған. Бұл пән компьюте... (1)
	Пререквизиттері: Химия, Физика (2)
	Постреквизиттері: Металлургиядағы нанотехнологияларлар, Табиғи және техногенді шикізаттардан қара металдарды экстракциялау. (1)
	Оқудан күтілетін нәтижелер: А. компьютерлік модельдеу принциптерін білу және түсіну. В. тәжірибеде компьютерлік модельдеудің түрлерін талдау.  С. компьютерлік математикалық моделдеу дағдыларын және есептеу эксперементін ұйымдастыру және оның нәтижелер... (1)
	Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму (2)
	Пререквизиттері: Химия, Физика (3)
	Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер
	Пәннің атауы: Инженерлік графика (2)
	6.1 Модуль – Пайдалы қазбаларды  байыту үрдістерін зерттеудің теориясы, стандарттары және әдістері
	Пәннің атауы: Пайдалы қазбалардың минерологиясы мен кен орындары
	Пәннің атауы: Төмен температурадaғы физика-химиялық үрдістер теориясы
	Пәннің атауы: Пайдалы қазбаларды байытуға зерттеу
	6.2 Модуль – Байыту үрдістерін стандарттау, зерттеу және модельдеу
	Пәннің атауы: Петрография және минералогия
	Пәннің атауы: Байыту үрдістерін физика-химиялық модельдеу
	Пәннің атауы: Стандарттау, сертификаттау және метрология
	Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу негіздері
	7.1 Модуль – Кендерді байытуға дайындау және байыту әдістері
	Пәннің атауы: Пайдалы қазбаларды байытуға дайындау үрдістері мен жабдықтары
	Пәннің атауы: Байытудың гравитациялық әдістері
	Пәннің атауы: Кендерді ұсақтау, ұнтақтау және елеу
	7.2 Модуль – Кендерді байытуға дайындау және байыту жабдықтарын
	Пәннің атауы: Пайдалы қазбаларды байытуға арналған жабдықтар
	Пәннің атауы: Ауыр суспензияларда кендерді тұндыру, байыту
	Пәннің атауы: Экология және тұрақты даму (3)
	Пререквизиттері: Химия, Физика (4)
	Постреквизиттері: магистратура деңгейіндегі пәндер (1)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіп... (2)
	Перереквизиттері: Химия, Физика, Құқық негіздері
	Постреквизиттері: Көлік инспекциясының қызметі, Көлікті және жүкті бақылау қызметі
	Пәннің қысқаша мазмұны: Еңбекті қорғауды басқару. Еңбекті қорғау туралы негізгі заңдар мен актілер. Өндірістік жарақаттануды және кәсіби ауруларды зерттеу әдістері және себептерін талдау. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар. Электрқауіпсіздігі  Ж... (2)
	Перереквизиттері: Химия, Физика, Құқық негіздері (1)
	Постреквизиттері: Көлік инспекциясының қызметі, Көлікті және жүкті бақылау қызметі (1)
	Перереквизиттері: Жоғарғы математика, Физика.
	Перереквизиттері: Жоғарғы математика, Физика. (1)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Көліктегі қозғалыс қауіпсіздігі пәнін оқығаннан кейін студенттер қозғалыс қауіпсіздігінің теориясының негізгі жағдайларын, қауіпсіз жұмыспен байланысты терминдер мен анықтамаларды қозғалыстық автокөліктерінің қауіпсіздіктің рұқ...
	Перереквизиттері: Жоғары математика, Сызба геометриясы және автоматтандырылған жобалау
	Постреквизиттері: Көлік түрлерінің өзара қарым қатынасы
	Курсты оқытудың мақсаты: Техникалық реттеу саласында профессинальдық білімдері мен тәжірибелік пен ғылыми жүйесін студенттерге қалыптастыру, өнімдердің сәйкестігін белгілеп дәлелдеу.
	Наименование дисциплины: Устройство и техническое обслуживание современного автомобиля
	Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их характеристика по видам и объем...
	Наименование дисциплины: Техническое обслуживание и диагностика транспортных средств
	Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их характеристика по видам и объем... (1)
	Наименование дисциплины: Современные технологии технического обслуживания транспортных средств
	Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их характеристика по видам и объем... (2)
	Наименование дисциплины:Техническое обслуживание и диагностика транспортных средств
	Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их характеристика по видам и объем... (3)
	Наименование дисциплины:Современные технологии технического обслуживания транспортных средств
	Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их характеристика по видам и объем... (4)
	Наименование дисциплины:Техническое обслуживание и диагностика транспортных средств (1)
	Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их характеристика по видам и объем... (5)
	Наименование дисциплины: Современные технологии технического обслуживание транспортных средств
	Краткое содержание дисциплины: Техническое состояние транспортных средств. Параметры технического состояния, методы и средства их определения. Структура работ технического обслуживания и ремонта транспортных средств, их характеристика по видам и объем... (6)
	Цель изучения курса: обеспечивает формирование базовых знаний технолога, необходимых для его деятельности областях электротехники: электрические и магнитные цепи, трансформаторы, электрические машины, электроизмерительные приборы, а также электроники:...
	Краткое содержание дисциплины: Изучает расчеты электрического поля, магнитных и трехфазных цепей, законы Кирхгофа, методы контурных токов и узловых потенциалов, основы матричных методов расчета электрических цепей, анализ показании электрических измер...
	Краткое содержание дисциплины: Данный курс рассматривает физические свойства, явления и процессы, происходящие в горных породах при ведении горных работ, обработке и переработке полезных ископаемых. Количественные и качественные характеристики физико-...
	Пререквизиты: Основы горного производства, Физика
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской документации. В. Уметь использовать полученные знание при оформлении и выполнении конструкторских документов. С. Обоснования необходим...
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные закономерности, определяющие взаимодействия живых организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и их динамику. В. Уметь разбираться в современных ...
	Пререквизиты: Основы горного производства, Физика (1)
	Наименование дисциплины:Горно-транспортные машины и стационарные установки на карьерах
	Наименование дисциплины:Технология строительства вертикальных стволов
	Пререквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Проектирование горных предприятий.
	Наименование дисциплины:Проектирование горных предприятий
	Наименование дисциплины:Циклично-поточная технология при разработке рудных месторождений
	Пререквизиты: Вскрытие и подготовка месторождений. Проектирование горных предприятий. (1)
	Наименование дисциплины:Вскрытие и подготовка месторождений
	Наименование дисциплины:Вскрытие и системы открытой разработки
	Наименование дисциплины:Системы подземной разработки рудных месторождений
	Цель изучения курса: Изучить системы подземной разработки рудных месторождений. Ознакомить студентов с основными терминами и понятиями дисциплины.
	Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке, Экология горного производства
	Краткое содержание дисциплины: Данная дисциплина очень актуальна в эпоху неуклонного развития научно-технического прогресса, когда изучение усиления воздействия человека на окружающую природную среду, является одним из решающих факторов, когда остро п...
	Пререквизиты: Основы горного производства
	Пререквизиты: Основы горного производства (1)
	Пререквизиты: Основы горного производства, Горно-транспортные машины и стационарные установки на карьерах.
	Пререквизиты: Основы горного производства, Горно-транспортные машины и стационарные установки на карьерах. (1)
	Наименование дисциплины:Вскрытие и подготовка месторождений (1)
	Наименование дисциплины:Системы подземной разработки рудных месторождений (1)
	Цель изучения курса: Изучить системы подземной разработки рудных месторождений. Ознакомить студентов с основными терминами и понятиями дисциплины. (1)
	Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке
	Наименование дисциплины:Вскрытие и системы открытой разработки (1)
	Наименование дисциплины:Технология строительства вертикальных стволов (1)
	Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке (1)
	Наименование дисциплины:Проектирование горных предприятий (1)
	Наименование дисциплины:Циклично-поточная технология при разработке рудных месторождений (1)
	Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке (2)
	Наименование дисциплины:Вскрытие и подготовка месторождений (2)
	Наименование дисциплины:Вскрытие и системы открытой разработки (2)
	Наименование дисциплины:Проектирование горных предприятий (2)
	Наименование дисциплины:Технология строительства вертикальных стволов (2)
	Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке, Открытая разработка рудных  и угольных месторождений.
	Наименование дисциплины:Комбинированные способы разработки месторождений
	Наименование дисциплины:Циклично-поточная технология при разработке рудных месторождений (2)
	Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке, Открытая разработка рудных  и угольных месторождений. (1)
	Наименование дисциплины:Открытая разработка месторождений нерудных строительных материалов.
	Цель изучения курса: Ознакомить студентов с открытой разработкой месторождений нерудных строительных материалов.
	Наименование дисциплины:Системы подземной разработки рудных месторождений (2)
	Цель изучения курса: Изучить системы подземной разработки рудных месторождений. Ознакомить студентов с основными терминами и понятиями дисциплины. (2)
	Пререквизиты: Процессы подготовки горных пород к выемке, Экология горного производства (1)
	Наименование дисциплины:Экономика, планирование и управление горным предприятием
	Цель изучения курса: Состоит в изучении форм и методов оценки экономической целесообразности и эффективности горного производства; создания и обновления основных производственных фондов, а также знание технико-экономических особенностей горного произв...
	Наименование дисциплины:Экономика и менеджмент горного производства
	Цель изучения курса: Приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков в области экономики и менеджмента горных работ, необходимых для успешной деятельности специалиста в условиях рыночной экономики
	5 Модуль – Профессиональные навыки
	6.1 Модуль – Общетехнические дисциплины и основы предпринимательства
	Наименование дисциплины:Электротехника
	Автор программы: Келаманов Б.С.
	Цель изучения курса: обеспечивает формирование базовых знаний технолога, необходимых для его деятельности областях электротехники: электрические и магнитные цепи, трансформаторы, электрические машины, электроизмерительные приборы, а также электроники:... (1)
	Краткое содержание дисциплины: Изучает расчеты электрического поля, магнитных и трехфазных цепей, законы Кирхгофа, методы контурных токов и узловых потенциалов, основы матричных методов расчета электрических цепей, анализ показании электрических измер... (1)
	Пререквизиты: Химия, Физика, Общая металлургия
	Постреквизиты: Подготовка сырья к металлургическому производству, Нанотехнологии в металлургии, Экстракция черных металлов из природного и техногенного сырья.
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать фундаментальные законы электротехники и электроники. В. знать методы и принципы формализации процессов в электрических, магнитных и электронных цепях, методы их анализа и математического моделирования...
	Наименование дисциплины:Основы предпринимательства и бизнеса
	Наименование дисциплины:Основы компьютерной графики
	Наименование дисциплины:Электротехника и основы электроники
	Автор программы: Келаманов Б.С. (1)
	Цель изучения курс: Дать студентам знания и практические навыки по основам физики современной элементной базы, ее характеристикам и параметрам, особенностям применения и эксплуатации в основных электронных устройствах, достаточные для изучения последу...
	Краткое содержание дисциплины: Изучает основы теории электрических цепей постоянного, переменного, однофазного и трехфазного токов и магнитных цепей, устройство и принцип работы трансформаторов и электрических машин, применение законов Ома, Кирхгофа д...
	Пререквизиты: Химия. Физика. Химия, Физика, Общая металлургия
	Постреквизиты: Термическая обработка металлов и сплавов, Механические свойства металлов, Дефекты металлов.
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать методику расчета линейных цепей переменного тока, электрических цепей с переменными параметрами и магнитных цепей. В. На практике измерять и рассчитывать характеристики и параметры ЭП и грамотно польз...
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные закономерности, определяющие взаимодействия живых организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и их динамику. В. Уметь разбираться в современных ... (1)
	Наименование дисциплины:Инженерная графика
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской документации. В. Уметь использовать полученные знание при оформлении и выполнении конструкторских документов. С. Обоснования необходим... (1)
	Наименование дисциплины:Технология металлургических процессов
	Наименование дисциплины:Подготовка сырья к металлургическому производству
	7.2 Модуль – Основы производства и обработки металлов и сплавов (металлургия стали и его обработка)
	Наименование дисциплины:Разливка и кристаллизация металлов и сплавов
	Наименование дисциплины:Физико-химия металлургических процессов
	Наименование дисциплины:Фазовое равновесие металлических и неметаллических систем
	Наименование дисциплины:Теория металлургических процессов
	Наименование дисциплины:Теория пластичности
	Наименование дисциплины:Термодинамика металлических и неметаллических систем
	Наименование дисциплины:Теория обработки металлов давлением
	5.1 Модуль – Теория и технология производства сплавов (металлургия ферросплавов)
	Наименование дисциплины:Теория и технология производства стали
	Автор программы: Абілберикова А.А.
	Наименование дисциплины:Нанотехнологии в металлургии
	Автор программы: Абілберикова А.А. (1)
	Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование металлургических агрегатов
	Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование прокатных оборудований
	Автор программы: Абілберикова А.А. (2)
	Наименование дисциплины:Коррозия и защита металлов
	Автор программы: Абілберикова А.А. (3)
	Цель изучения курса: Изучение студентами общих понятий о металлургии, включающие классификацию металлов и сплавов и их примения в технике, состояние черных и цветных металлов в Казахстане, подготовка руд и концентратов к металлургической плавке, домен...
	Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение закономерностей процессов кристаллизации и фазовых превращений в твердом состоянии металлов и сплавов, равновесные и неравновесные фазовые диаграммы состояния двойных и тройных систем, м...
	Пререквизиты: Основы металлургического производства. Подготовка сырья  металлургическому производству.
	Постреквизиты: Дипломное проектирование.
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории коррозионных процессов в газовых и жидких электропроводящих средах, общие сведение о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под влиянием техногенных и антропогенных факторов. В. Н...
	Наименование дисциплины: Охрана труда в металлургическом производстве
	7.1 Модуль – Технология производства металлов и сплавов (металлургия ферросплавов)
	Наименование дисциплины:Технология металлургического производства
	Автор программы: Абілберикова А.А. (4)
	Наименование дисциплины: Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства
	Автор программы: Абілберикова А.А. (5)
	Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование металлургических агрегатов (1)
	Наименование дисциплины:Теория и технология внепечной обработки стали
	Автор программы: Абілберикова А.А. (6)
	Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование прокатных оборудований (1)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (7)
	8.1 Модуль – Структура металлов и способы их защиты (металлургия ферросплавов)
	Наименование дисциплины:Металлография, металловедение и кристаллография
	Наименование дисциплины:Коррозия и защита металлов (1)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (8)
	Цель изучения курса: Изучение студентами общих понятий о металлургии, включающие классификацию металлов и сплавов и их примения в технике, состояние черных и цветных металлов в Казахстане, подготовка руд и концентратов к металлургической плавке, домен... (1)
	Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение закономерностей процессов кристаллизации и фазовых превращений в твердом состоянии металлов и сплавов, равновесные и неравновесные фазовые диаграммы состояния двойных и тройных систем, м... (1)
	Пререквизиты: Основы металлургического производства.
	Постреквизиты: Теория и технология производства ферросплавов, Технология холодной прокатки стали.
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории коррозионных процессов в газовых и жидких электропроводящих средах, общие сведение о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под влиянием техногенных и антропогенных факторов. В. Н... (1)
	8.2 Модуль – Свойства металлов и способы их защиты (металлургия стали и его обработка)
	Наименование дисциплины:Технологические свойства материалов
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать и понимать технологические  свойства материалов. Знать установки, приборы и методики определения наиболее часто требуемых технологических свойств материалов. В. На практике уметь определять основные технологичек...
	Наименование дисциплины:Коррозия и защита металлов (2)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (9)
	Цель изучения курса: Изучение студентами общих понятий о металлургии, включающие классификацию металлов и сплавов и их примения в технике, состояние черных и цветных металлов в Казахстане, подготовка руд и концентратов к металлургической плавке, домен... (2)
	Краткое содержание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение закономерностей процессов кристаллизации и фазовых превращений в твердом состоянии металлов и сплавов, равновесные и неравновесные фазовые диаграммы состояния двойных и тройных систем, м... (2)
	Пререквизиты: Основы металлургического производства. Подготовка сырья  металлургическому производству. (1)
	Постреквизиты: Теория и технология производства ферросплавов, Технология холодной прокатки стали. (1)
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основы теории коррозионных процессов в газовых и жидких электропроводящих средах, общие сведение о состоянии и изменении свойств конструкционных материалов под влиянием техногенных и антропогенных факторов. В. Н... (2)
	Наименование дисциплины:Металлография, металловедение и кристаллография (1)
	Наименование дисциплины:Экстракция черных металлов из природного и техногенного сырья
	Наименование дисциплины:Основы научных исследований
	Автор программы: Абілберикова А.А. (10)
	Наименование дисциплины:Технологические свойства материалов (1)
	Наименование дисциплины:Дефекты металлов и контроль качества изделий
	Автор программы: Абілберикова А.А. (11)
	Наименование дисциплины: Теплотехника и теплоэнергетика металлургического производства (1)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (12)
	Наименование дисциплины:Стандартизация, сертификация и технические измерения
	Автор программы: Абілберикова А.А. (13)
	Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование прокатных агрегатов
	Автор программы: Абілберикова А.А. (14)
	Наименование дисциплины: Стандартизация, сертификация и метрология
	Автор программы: Абілберикова А.А. (15)
	Наименование дисциплины:Конструкция и проектирование прокатных оборудований (2)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (16)
	Наименование дисциплины:Теория и технология производства стали (1)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (17)
	Наименование дисциплины:Спецэлектрометаллургия стали
	Автор программы: Абілберикова А.А. (18)
	Наименование дисциплины:Нанотехнологии в металлургии (1)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (19)
	8.1 Модуль – Теория и технология производства сплавов (металлургия ферросплавов)
	Наименование дисциплины:Нанотехнологии в металлургии (2)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (20)
	Наименование дисциплины:Охрана труда в металлургическом производстве
	Наименование дисциплины:Основы компьютерной графики (1)
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные закономерности, определяющие взаимодействия живых организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и их динамику. В. Уметь разбираться в современных ... (2)
	Наименование дисциплины:Инженерная графика (1)
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные правила разработки, выполнения, оформления и чтения конструкторской документации. В. Уметь использовать полученные знание при оформлении и выполнении конструкторских документов. С. Обоснования необходим... (2)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (21)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (22)
	Автор программы: Абілберикова А.А. (23)
	Ожидаемые результаты обучения: А. Знать основные закономерности, определяющие взаимодействия живых организмов со средой обитания, распространение и динамику численности организмов, структуру сообществ и их динамику. В. Уметь разбираться в современных ... (3)

