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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The
Passport of Education Program
Қолдану саласы/
Осы бағдарлама 5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер
Область применения /
мамандығы бойынша
техника және технология бакалаврын
Application area
дайындау деңгейіне және білім беру мазмұнына қойылатын
талаптарды белгілейді.
Настоящая программа устанавливает требования к содержанию
образования и уровню подготовки бакалавров техники и
технологии по специальности 5В075200-Инженерные системы и
сети.
The present program establishes requirements to the content of
education and level of training of bachelors of the equipment and
technology in 5B075200 Engineering systems and networks.
Білім беру бағдарламасының 5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер
коды мен атауы/Код и
наименование
5В075200-Инженерные системы и сети
образовательной программы
/ The code and name of
5B075200-Еngineering systems and networks
education program
Нормативтік-құқықтық
5В075200 –Инженерлік жүйелер және желілер мамандығы
қамтылуы/Нормативнобойынша жоғары білім типтік оқу жоспары.
правовое обеспечение / The
ҚР Үкіметінің 13.05.2016 жылғы № 292-ші шешімінің жаңа
regulatory and legal support
редакциядағы Мемлекеттік жалпы міндетті стандарты.
ҚР ҰК «Сабақ классификаторы» 2017 жылдың 11 мамырындағы
№130-од ҚР даму және инвистициялар Министрлігі метрология
және техникалық реттеу Комитетінің бұйрығымен бекіткен
Тұрғын
үй-коммуналдық
шаруашылық
және
құрылыс,
қалақұрылысы, сәулет саласындағы әлеуметтік және
еңбек
қатынасын реттеу және әлеуметтік серіктестік бойынша салалық
коммисияның 2016 жылдың 7 желтоқсанында №4 Хаттамасымен
бекіткен тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық және құрылыс
саласындағы салалық шеңберіндегі біліктілік.
Типовой учебный план по специальности высшего образования
5В075200 – Инженерные системы и сети.
Государственный
общеобязательный
стандарт
высшего
образования в редакции постановления Правительства РК от
13.05.2016 № 292.
НК РК «Классификатор занятий», утвержден приказом Комитета
технического регулирования и метрологии Министерства по
инвестициям и развитию РК от 11 мая 2017 года №130-од.
Отраслевая рамка квалификаций в сфере строительства и
жилищно-коммунального хозяйства, утверждена Протоколом №4
от 7 декабря 2016 г. Отраслевой комиссии по социальному
партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений
в сферах архитектуры, градостроительства, строительства и
жилищно-коммунального хозяйства.
The standard curriculum as the higher education 5B075200 –
Engineering systems and networks.
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The state obligatory standard of the higher education in edition of the
resolution of the government of RK from 5/13/2016 No. 292.
Oil Company RK "Qualifier of Occupations", is approved by the order
of Committee of technical regulation and metrology of the Ministry for
Investments and Development of RK of May 11, 2017 No. 130 of odes.
The branch frame of qualifications in the sphere of construction and
housing and communal services, is approved by the Protocol No. 4 of
December 7, 2016. The branch commission on social partner to
regulation of a sotsialnykha of the labor relations in spheres of
architecture, town planning, construction. and housing and communal
services.
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля
подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program
ББ мақсаты/Цель ОП /
Қалалардың және елді мекендердің. ғимараттардың және
Objective of EP
имараттардың сумен жабдықтау және канализация, жылугазбен
жабдықтау және желдету жүйелерінің, желілерінің жобалауында,
құрылысында,
пайдалануында
функционалды
міндеттерді
атқаруға қабылетті 5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер
мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалаврын
дайындау.
Подготовка бакалавра техники и технологии по специальности
5В075200-Инженерные системы и сети, способного к выполнению
функциональных обязанностей проектирования, строительства и
эксплуатации инженерных систем и сетей водоснабжения,
канализации, теплогазоснабжения и вентиляции городов и
населѐнных пунктов, зданий и сооружений различного
назначения.
Training of bachelor of engineering and technologies on specialty
5В075200-Engineering systems and networks, capable of performing
the functional responsibilities of design, construction and operation of
engineering systems and networks water, sewerage, heat and ventilation
of cities and towns, of various purpose buildings and constructions
Білім беру бағдарламасының 5В075200-Инженерлік жүйелер және желілер мамандығы
тұжырымдамасы/Концепция бойынша бакалавриат білім беру бағдарламасын меңгеру
образовательной программы нәтежиесінде білім алушылардың біліктілігін дамыту білімдері
/ The concept of education
мен дағдыларын кәсіби қызметтің негізгі түрлерінде туындайтын
program
нақты мәселелерді шешу үшін қолдану.
Развитие умений обучающихся применять знания и навыки,
полученные в результате освоения образовательной программы
бакалавриата по специальности 5В075200-Инженерные системы и
сети,
для решения конкретных проблем, возникающих
в
основных видах профессиональной деятельности.
Development of abilities of students to apply knowledge and skills
received as a result of development of the educational program of a
bachelor degree in 5B075200 Engineering systems and networks to the
solution of the specific problems arising in main types of professional
activity.
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Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
Маманның лауазымдарының Оқуды тамамдаған түлекке тӛменде кӛрсетілген қызметтерді
тізімі/Перечень должностей атқаруға рұқсат етіледі: учаске шебері, цех (учаске) бастығы,
специалиста / List of a
жұмыс ӛндіруші, инженер-конструктор, жылу техникасы
specialist’s positions
инженері,
инженер-лаборант,
сапа
бойынша
инженер,
қондырғыларды
жинақтау
бойынша
инженер,
құрылыс
жүмыстарын қадағалау инженері, ғылыми-техникалык ақпарат
бойынша инженер, еңбекті ұйымдастыру және ӛндірісті басқаруды
үйымдастыру бойынша инженер, еңбекті қорғау және техника
қауіпсіздігі бойынша инженер, жӛндеу бойынша инженер, техникконструктор, техник-лаборант, еңбек бойынша техник, жетекші,
ғылыми-зерттеу, конструкторлық, технологиялық, жобалау және
іздестіру ұжымдары үшін ортак ғылыми және техникалық
қызметкері және т.б.
Выпускнику, получившему образование по специальности
разрешается
выполнение
работ
по нижеперечисленным
должностям: мастер участка, начальник цеха (участка),
производитель работ, инженер-конструктор, инженер теплотехник,
инженер-лаборант, инженер по качеству, инженер по
комплектации
оборудования,
инженер
по
надзору за
строительством, инженер по научно-технической информации,
инженер по организации труда и управлению производством,
инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по
ремонту, техник-конструктор, техник-лаборант, техник по труду,
руководитель, общий научный и технический работник для
научно-исследовательских, конструкторских, технологических,
проектных и изыскательских организаций и др.

Кәсіби қызмет
саласы/Область
профессиональной
деятельности / The area of
professional activity

The graduate who received a degree are allowed to perform work on
the following posts: foreman, foreman (site), the manufacturer of
works, the engineer-designer, engineer, heating engineer, engineer
technician, quality engineer, engineer equipment, engineer construction
supervision engineer of scientific and technical information, engineer in
labour organization and production management, engineer on labor
protection and safety, repair engineer, technician-designer, lab
technician, technician labor, leader, General scientific and technical
worker for research, design, technological, design and survey
organizations, etc.
Жобалау, құрылыс, инженерлік жүйелер және желілерді қайта
жаңарту және пайдалану, сумен жабдықтау нысандары,
жылуэнергетика, тазарту имараттары; құрылыс нысандарының
жабдықтары және инженерлік қамтамасыз ету; ғылыми зерттеулер
жүргізу және білім беру қызметі.
Проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция
инженерных систем и сетей, объектов водоснабжения,
теплоэнергетики, очистных сооружений; инженерное обеспечение
и оборудование строительных объектов; проведение научных
исследований и образовательной деятельности.
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Кәсіби қызмет
объектісі/Объект
профессиональной
деятельности / The object of
professional activity

Design, construction, operation and reconstruction of engineering
systems and networks, subjects to water supply, power system,
treatment facilities; engineering support and equipment of construction
objects; carrying out scientific research and educational activity.
Құрылыс монтаждау басқармасы және ұйымдастыру, тұрғын үйкоммуналдық
шаруашылығы
кәсіпорындары;
ӛндірістік,
азаматтық ғимараттардың жылугазбен жабдықтау, желдету, сумен
жабдықтау және суды әкету жүйелері және табиғат қорғау
объектілері; жылу ӛндіру; тазарту стансасы, қала аумағының,
құрылыс және ӛндірістік аумақтардың канализациясы, жылу, су,
және газбен жабдықтауды тарату жүйелері.
Строительно-монтажные
управления
и
организации;
предприятия жилищно-коммунального хозяйства; системы
теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и водоотведения
промышленных, гражданских зданий и природоохранные объекты;
генераторы тепла; распределительные системы тепло -, водо- и
газоснабжения, канализации городских территорий, строительных
и промышленных площадок, станции очистки.

Кәсіби қызмет
функциялары/Функции
профессиональной
деятельности / Functions of
professional activity

Construction managements and organizations; enterprises of housing
and communal services; systems of heatgas supply, ventilation, water
supply and water disposal of industrial, civil buildings and nature
protection objects; heat generators; distributive systems warmly - water
- and gas supply, the sewerage of urban areas, building and industrial
sites, the station of cleaning.
Инженерлік жүйелер және желілер құрылысын жүзеге асыру, одан
кейін пайдалану және дайындау процестерін басқару және
ұйымдастыру.
Организация и
руководство процессом подготовки и
осуществления строительства инженерных систем и сетей,
дальнейшей эксплуатации.

Organization and leadership in process of preparation and
implementation of construction of engineering systems and networks,
further operation.
Кәсіби қызмет түрлері/ Виды Жобалық-конструкторлық;
ұйымдастыру-басқарушылық;
профессиональной
ӛндірістік- технологиялық; ғылыми-зерттеу.
деятельности / Types of
professional activity
Проектно-конструкторская;
организационно-управленческая;
производственно-технологическая; научно-исследовательская.
Design; organizational
technological; research.
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and

administrative;

production

and

Кәсіби құзыреттілік/
Профессиональные
компетенции (ПК) /
Professional
Competences
КҚА
Су жинау
имараттарын, елді
мекендерді сумен
жабдықтау және суды
әкету желілерін
пайдалану және салу,
жобалау саласындағы
кәсіби қызметтің
барлық түрлерін
жүзеге асыруға
қабілеттілік.
ПКА
Способность
осуществлять все
виды
профессиональной
деятельности в
области
проектирования,
строительства и
эксплуатации сетей
водоснабжения и
водоотведения
населенных пунктов;
водозаборных
сооружений.

2 Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций
Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
The result of training (PC units)
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Наименование дисциплин, формирующих
результаты обучения (единицы компетенций) /
The name of courses that form the results of training
(units of competences)
Техника-экономикалық кӛрсеткіштер негізінде қаланы сумен Суды алу имараттары
АКҚ1
жабдықтау және канализация желісінің нақты схемасын таңдауды Сооружения для приѐма воды
АПК1
жүргізеді.
Constructions for water reception
АРС1
Су қабылдау имараттары
Производит выбор конкретной схемы сетей водоснабжения и Водозаборные сооружения
канализации города на основании технико-экономических Water intaking constructions
показателей.
Сумен жабдықтаудің сыртқы желілері
Наружные сети водоснабжения
Makes the choice of the concrete scheme of networks of water supply Exterior networks of water supply
and the sewerage of the city on the basis of technical and economic Суды әкетудің сыртқы желілері
indicators.
Наружные сети канализации
Exterior networks of the water drain
Су жинау имараттарын
тұрғызу, елді мекендерді
сумен Суды алу имараттары
АКҚ2
жабдықтау және суды әкету жүйелерін пайдалану, салу, жобалау, Сооружения для приѐма воды
АПК2
есептеу кезінде дербес шешім қабылдайды.
Constructions for water reception
АРС2
Су қабылдау имараттары
Самостоятельно
принимает
решения
при
расчетах, Водозаборные сооружения
проектировании,
строительстве
и
эксплуатации
сетей Water intaking constructions
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов, возведении Сумен жабдықтаудің сыртқы желілері
водозаборных сооружений.
Наружные сети водоснабжения
Exterior networks of water supply
Independently makes decisions during the calculating, design, Суды әкетудің сыртқы желілері
construction and operation of networks of water supply and water Наружные сети канализации
disposal of settlements, construction of water intaking constructions.
Exterior networks of the water drain
Саланың
перспективалық
даму
талаптарына
жауап
беретін
Сумен жабдықтаудің сыртқы желілері
АКҚ3
тиімді жобалық әзірлемелер алуды қамтамасыз ететін Наружные сети водоснабжения
АПК3
жобалаудың, соның ішінде САПР қолданудың заманауй әдістерін Exterior networks of water supply
АРС3
меңгереді.
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PCA
Ability to carry out all
types of professional
activity in the field of
design, construction and
operation of systems of
water supply and the
sewerage of buildings,
constructions; networks
of water supply and
water disposal of
settlements; water
intaking constructions.

Владеет современными методами проектирования, в том числе с Суды әкетудің сыртқы желілері
использованием
САПР,
обеспечивающими
получение Наружные сети канализации
эффективных проектных разработок, отвечающих требованиям Exterior networks of the water drain
перспективного развития отрасли.

АКҚ4
АПК4
АРС4

Owns modern design methods, including with use of a CAD,
providing the effective design developments meeting the requirements
of perspective development of branch
Сумен жабдықтау және канализация желісін, су қабылдау
имараттарын пайдалануға беру және сынау, жинақтау, реттеу,
салу, дайындау кезінде авторлық қадағалау жүргізуге,
дайындалған шешімдер мен жобаларды енгізуге қатысады.
Участвует во внедрении разработанных решений и проектов, в
осуществлении
авторского
надзора
при
изготовлении,
возведении, монтаже, наладке, испытаниях и сдаче в
эксплуатацию водозаборных сооружений, сетей водоснабжения и
канализации.

КҚВ
Елді мекендерді
жылугазбен
жабдықтау жүйесін,
жылу көзін
пайдалануда және
құрылысы, жобалау
саласындағы кәсіби
қызметтің барлық
түрлерін жүзеге
асыруға қабілеттілік.

ВКҚ1
ВПК1
ВРС1

ВКҚ2

Суды алу имараттары
Сооружения для приѐма воды
Constructions for water reception
Су қабылдау имараттары
Водозаборные сооружения
Water intaking constructions
Сумен жабдықтаудің сыртқы желілері
Наружные сети водоснабжения
Exterior networks of water supply
Суды әкетудің сыртқы желілері
Наружные сети канализации
Exterior networks of the water drain

Participates in introduction of the developed decisions and projects, in
implementation of architectural supervision at production,
construction, installation, adjustment, tests and commissioning of
water intaking constructions, networks of water supply and the
sewerage.
Елді мекендерді жылумен жабдықтау және газбен жабдықтау Жылумен жабдықтау
бойынша іс-шаралар жүргізуде шешім қабылдау әдістерін Теплоснабжение
меңгереді.
Heat supply
Газ желілері және қондырғылары
Владеет
методами принятия решений при осуществлении Газовые сети и установки
мероприятий по теплоснабжению и газоснабжению населенных Gas networks and installations
пунктов.
Сұйытылған кӛміртекті газдарды ӛндіру,
тасымалдау және пайдалану
Owns decision-making methods at implementation of actions for heat Производство, транспорт, использование
supply and gas supply of settlements..
сжиженных углеводородных газов
Production, transport, use of the liquefied hydrocarbonic
gases
Табиғи және сұйытылған газбен жабдықтау, суықты, жылу Қазандық қондырғылар
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ПКВ
Способность
осуществлять все
виды
профессиональной
деятельности в
области
проектирования,
строительства и
эксплуатации
источников теплоты,
систем
теплогазоснабжения
населенных пунктов.
PCВ
Ability to carry out all
types of professional
activity in the field of
design, construction and
operation of sources of
warmth, the systems of
heatgas supply of
settlements.

ВПК2
ВРС2

ВКҚ3
ВПК3
ВРС3

ВКҚ4
ВПК4
ВРС4

ВКҚ5

энергиясын қолдану және беру, ӛндіру жүйелерін жобалаудың Котельные установки
жаңаша тиімді әдістерін практика жүзінде қолданады.
Boiler installations
Жылумен жабдықтау
Использует
на практике новейшие рациональные методы Теплоснабжение
проектирования систем выработки, передачи и применения Heat supply
тепловой энергии, холода, снабжения природным и сжиженным
газом.
Жылуфикация және жылу желілері
Теплофикация и тепловые сети
Uses the newest rational design methods of systems of development, Of a district heating plants and heat networks
transfer and use of thermal energy, cold in practice.
Сызбада техникалық шешімдерді сапалы
рәсімдеу және Жылуфикация және жылу желілері
жылугазбен жабдықтау жүйесінің жабдықтары мен элементтеріне Теплофикация и тепловые сети
білікті есептеулер жүргізу дағдысын иеленеді.
Of a district heating plants and heat networks
Қалалық тарату газбен жабдықтау жүйелері
Владеет навыками проведения квалифицированных расчетов Городские распределительные системы
элементов и оборудования систем теплогазоснабжения
и газоснабжения
качественного оформления технических решений на чертежах.
City distributive gas networks
Сұйытылған кӛміртекті газдарды ӛндіру,
Owns skills of carrying out the qualified calculations of elements and тасымалдау және пайдалану
the equipment of systems of heatgas supply and high-quality Производство, транспорт, использование
registration of technical solutions on drawings.
сжиженных углеводородных газов
Production, transport, use of the liquefied hydrocarbonic
gases
Заманауй
бағдарламалық
ӛнім
қолданумен,
саланың Жылумен жабдықтау
перспективалық даму талаптарына жауап беретін жобалық Теплоснабжение
шешімдер әзірлейді.
Heat supply
Газ желілері және қондырғылары
Разрабатывает проектные решения, отвечающие требованиям Газовые сети и установки
перспективного развития отрасли, с использованием современных Gas networks and installations
программных продуктов.
Сұйытылған кӛміртекті газдарды ӛндіру,
тасымалдау және пайдалану
Develops the design decisions meeting the requirements of perspective Производство, транспорт, использование
development of branch with use of modern software products.
сжиженных углеводородных газов
Production, transport, use of the liquefied hydrocarbonic
gases
Елді мекендерді жылугазбен жабдықтау жүйесін, жылу кӛздерін Қазандық қондырғылар
пайдалануға беру және сынау, жинақтау, реттеу, тұрғызу кезінде Котельные установки
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ВПК5
ВРС5

ВКҚ6
ВПК6
ВРС6

авторлық қадағалау жүргізеді.

Осуществляет авторский надзор при возведении, монтаже, Жылумен жабдықтау
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию источников Теплоснабжение
теплоты, систем теплогазоснабжения населенных пунктов.
Heat supply
Exercises architectural supervision at construction, installation,
adjustment, tests and commissioning of sources of warmth, the
systems of heatgas supply of settlements.
Жылугазбен жабдықтау имараттарын және жүйені жаңадан құру
және пайдалануға, дамуына байланысты дербес іс-шаралар
жүргізеді және әзірлейді.
Самостоятельно разрабатывает и осуществляет мероприятия,
связанные с развитием, эксплуатацией и реконструкцией систем и
сооружений теплогазоснабжения.
Independently develops and carries out the actions connected with
development, operation and reconstruction of systems and
constructions of heatgas supply.

КҚС
ТҚК қолдануда,
ғимараттар және
имараттардың
микроклиматын
қамтамасыз ету, сумен
жабдықтау, суды
әкету жүйесін
пайдалануда және
құрылысы, жобалау
саласындағы кәсіби
қызметтің барлық
түрлерін жүзеге
асыруға қабілеттілік.

СКҚ1
СПК1
СРС1

СКҚ2
СПК2

Boiler installations

Сызудағы техникалық шешімдерді сапалы ресімдеу және
заманауй бағдарламалық ӛнім қолданумен микроклимат
қамтамасыз ету жүйесінің есебін білікті жүргізу дағдыларын
меңгереді.

Газ желілері және қондырғылары
Газовые сети и установки
Gas networks and installations
Жылумен жабдықтау
Теплоснабжение
Heat supply
Газ желілері және қондырғылары
Газовые сети и установки
Gas networks and installations
Сұйытылған кӛміртекті газдарды ӛндіру,
тасымалдау және пайдалану
Производство, транспорт, использование
сжиженных углеводородных газов
Production, transport, use of the liquefied hydrocarbonic
gases
Ғимараттардың жылыту жүйелері
Системы отопления зданий
Heating systems of buildings

Желдету және ауаны баптау
Владеет навыками проведения квалифицированных расчетов Вентиляция и кондиционирование воздуха
систем обеспечения микроклимата с применением современных Ventilation and air conditioning
программных продуктов,
и качественного оформления
технических решений на чертежах.
Сораптар, желдеткіштер, компрессорлар және сорап
стансалары
Owns skills of carrying out the qualified calculations of systems of Насосы, вентиляторы, компрессоры и насосные
providing a microclimate with use of modern software products, and станции
high-quality registration of technical solutions on drawings.
Тұрғын, қоғамдық және ӛндірістік ғимараттардың сумен Ғимараттардың жылыту жүйелері
жабдықтау және суды әкету, жылыту, желдету, ауаны баптау Системы отопления зданий
жүйелерін пайдалануға, техникалық және экономикалық сауатты Heating systems of buildings

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

ПКС
Способность
осуществлять все
виды
профессиональной
деятельности в
области
проектирования,
строительства и
эксплуатации систем
водоснабжения,
водоотведения,
обеспечения
микроклимата зданий
и сооружений,
применения ПИЭ.
PCС
Ability to carry out all
types of professional
activity in the field of
design, construction and
operation of systems of
providing a
microclimate of
buildings and
constructions,
application of NРS

СРС2

негіздеуге, әзірлеуге қабілетті.
Способен технически и экономически грамотно обосновывать,
разрабатывать
и
эксплуатировать
системы
отопления,
вентиляции,
кондиционирования,
водоснабжения
и
водоотведения жилых, общественных и промышленных зданий.
It is capable to prove, develop and operate technically and
economically competently the systems of heating, ventilation,
conditioning of residential, public and industrial buildings.

СКҚ3
СПК3
СРС3

СКҚ4
СПК4
СРС4

Жылу және электр энергиясы кӛздерін жобалау кезінде биомасса
және қатты тұрмыстық қалдықтарды, күн, жел энергиясын
қолдану мүмкіндігін пайдаланады.

Желдету және ауаны баптау
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Ventilation and air conditioning
Сораптар, желдеткіштер, компрессорлар және сорап
стансалары
Насосы, вентиляторы, компрессоры и насосные
станции
Ғимараттардың санитарлы-техникалық
құрылғылары
Санитарно-технические устройства зданий
Sanitary-engineering devices of buildings
Дәстүрлі емес және жаңғырмалы энергия кӛздері
Нетрадиционные и возобновляемые источники
энергии
Nonconventional and renewable power sources

Использует возможности применения энергии ветра, солнца,
биомассы и твердых бытовых отходов при проектировании
источников тепловой и электрической энергии.
Tабиғи қуат кӛздері
Природные источники энергии
Uses possibilities of use of wind power, the sun, biomass and Natural power supplies
municipal solid waste at design of sources of thermal and electric
energy.
Қазандық қондырғыларында және инженерлік жүйелердің Ғимараттардың жылыту жүйелері
жұмысы үшін оларға электр қозғалтқыштар және айдағыштар Системы отопления зданий
таңдауды білікті орындауға қабілетті; шу-діріл оқшаулағыш Heating systems of buildings
жабдықтарды және реттегіш құрылғыларды тиімді таңдай алады. Желдету және ауаны баптау
Вентиляция и кондиционирование воздуха
Способен квалифицированно выполнить подбор нагнетателей и Ventilation and air conditioning
электродвигателей к ним для работы в инженерных системах и Сораптар, желдеткіштер, компрессорлар және сорап
котельных установках; экономично подобрать регулирующие стансалары
устройства и шумо- виброизолирующее оборудование.
Насосы, вентиляторы, компрессоры и насосные
станции
It is capable to execute competently selection of superchargers and Ғимараттардың санитарлы-техникалық
electric motors to them for work in engineering systems and boiler құрылғылары
installations; it is economic to pick up control devices and shumo-the Санитарно-технические устройства зданий
anti-vibration equipment.
Sanitary-engineering devices of buildings
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СКҚ5
СПК5
СРС5

КҚD
Су қорларын және ауа
алабын қорғау және
су дайындау
саласындағы кәсіби
қызметтің барлық
түрлерін жүзеге
асыруға қабілеттілік.
ПКD
Способность
осуществлять все
виды
профессиональной
деятельности в
области подготовки
воды и охраны
водного и воздушного
бассейнов.

DКҚ1
DПК1
DРС1

DКҚ2
DПК2
DРС2

Микроклимат қамтамасыз ету, сумен жабдықтау және суды әкету Ғимараттардың жылыту жүйелері
жүйесінде, ДЖЭК пайдалануға беру және сынау, жинақтау, Системы отопления зданий
реттеу, тұрғызу, авторлық қадағалау жүргізуге, дайындалған Heating systems of buildings
шешімдер мен жобаларды енгізуге қатысады.
Желдету және ауаны баптау
Участвует во внедрении разработанных решений и проектов, в Вентиляция и кондиционирование воздуха
осуществлении авторского надзора, возведении, монтаже, Ventilation and air conditioning
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию НВИЭ, систем
водоснабжения и водоотведения, обеспечения микроклимата.
Сораптар, желдеткіштер, компрессорлар және сорап
Participates in introduction of the developed decisions and projects, in стансалары
implementation of architectural supervision, construction, installation, Насосы, вентиляторы, компрессоры и насосные
adjustment, tests and commissioning of NVIE, the systems of станции
providing a microclimate.
Бастапқы деректер негізінде табиғи және сарқынды суларды Табиғи суларды тазарту технологиясы
тазартудың қажетті
заманауй технологиясын анықтаудың Технология очистки природных вод
дағдыларын иеленеді.
Technology of cleanout of natural waters
Имеет навыки
определения необходимых современных
технологий очистки природных и сточных вод на основании
исходных данных.
Сарқынды суларды тазарту технологиясы
Технология очистки сточных вод
Has skills of determination of necessary modern technologies of Technology of a sewage treatment
cleaning natural and sewage on the basis of basic data.
Жер үсті су қоймаларына, сондай-ақ ӛндірістік және тұрмыстық Сарқынды суларды тазарту технологиясы
қызметте қатты қалдықтардан зиянды заттардың атмосфераға Технология очистки сточных вод
тасталатын зиянды мӛлшеріне бақылау жүргізуге қабілетті.
Technology of a sewage treatment
Способен производить контроль содержания вредных веществ в Су қорларын, атмосфералық ауаны қорғау
выбросах в атмосферу, стоках в поверхностные водоемы, а также техникасы және технологиясы
в твердых отходах производственной и бытовой деятельности.
Техника и технология защиты водных ресурсов и
атмосферного воздуха
It is capable to make control of content of harmful substances in Technics and technology of protection of water
emissions in the atmosphere, drains in superficial reservoirs and also resources and оf atmospheric air
in solid waste of production and household activity.
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ПКD
Ability to carry out all
types of professional
activity in the field of
preparation of water
and protection of water
and air basins

DКҚ3
DПК3
DРС3

DКҚ4
DПК4
DРС4

DКҚ5
DПК5
DРС5

КҚE
Менеджмент және
оңтайландыру,
мониторинг
саласындағы кәсіби
қызметтің барлық

EКҚ1
EПК1
EРС1

Шекті рұқсат етілген шығарындылар мен тӛгінділерге жоба Су қорларын, атмосфералық ауаны қорғау
әзірлеуге, олардың қоршаған ортаға әсерін бағалауға қатысады.
техникасы және технологиясы
Техника и технология защиты водных ресурсов и
Участвует в разработке проектов предельно-допустимых атмосферного воздуха
выбросов и сбросов, оценке воздействия на окружающую среду.
Technics and technology of protection of water
resources and оf atmospheric air
Participates in development of projects of maximum-permissible Сарқынды суларды тазарту технологиясы
emissions and dumpings, environmental impact assessment.
Технология очистки сточных вод
Technology of a sewage treatment
Ӛндірістік экологиялық бақылаудың аспаптық және есептеу Су қорларын, атмосфералық ауаны қорғау
әдістерін іс жүзінде пайдалануға қабілетті.
техникасы және технологиясы
Техника и технология защиты водных ресурсов и
Способен применять на практике инструментальные и расчетные атмосферного воздуха
методы производственного экологического контроля.
Technics and technology of protection of water
resources and оf atmospheric air
It is capable to put into practice tool and calculation methods of Сарқынды суларды тазарту технологиясы
production environmental control.
Технология очистки сточных вод
Technology of a sewage treatment
Заманауй тазалау схемасы және технологиясын пайдалану Су қорларын, атмосфералық ауаны қорғау
жолымен табиғатқа антропогендік жүктеме факторларының техникасы және технологиясы
жағымсыз әсерін азайту үшін алынған мәліметтерді пайдаланады Техника и технология защиты водных ресурсов и
және ӛңдейді, түсіндіре біледі.
атмосферного воздуха
Technics and technology of protection of water
Умеет интерпретировать,
обрабатывать и использовать resources and оf atmospheric air
полученные данные для уменьшения негативного влияния Табиғи суларды тазарту технологиясы
факторов антропогенной нагрузки на природу путем Технология очистки природных вод
использования современных схем и технологий очистки.
Technology of cleanout of natural waters
Is able to interpret, process and use the obtained data for reduction of
negative impact of factors of anthropogenic load of the nature by use
of modern schemes and technologies of cleaning.
Ӛз кәсіби қызметінде ақпараттық технологиялардың, есептеу
және ӛлшегіш техникаларының заманауй даму тенденциясын
ескеруге қабілетті.
Способен учитывать современные тенденции
электроники, измерительной и вычислительной
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Сарқынды суларды тазарту технологиясы
Технология очистки сточных вод
Technology of a sewage treatment

Құрылыс конструкцияларының, ішкі инженерлік
жүйелері элементтерінің мониторингісі
Мониторинг строительных конструкций, элементов
внутренних инженерных систем
развития Monitoring of building constructions, elements of
техники, internal engineering systems

информационных
деятельности.

түрлерін жүзеге
асыруға қабілеттілік.

ПКE
Способность
осуществлять все
виды
профессиональной
деятельности в
области мониторинга,
оптимизации и
менеджмента
инженерных систем.

PCE
Ability to carry out all
types of professional
activity in the field of
monitoring,
optimization and
management
engineering systems.

EКҚ2
EПК2
EРС2

EКҚ3
EПК3
EРС3

технологий

в

своей

профессиональной Инженерлік жүйелерді оңтайландыру
Оптимизация инженерных систем
Optimisation of engineering systems
It is capable to consider current trends of development of electronics, Микроэлектроника
measuring and computer facilities, information technologies in the Микроэлектроника
professional activity.
Microelectronics
Белгісіздік және тәуекел жағдайында экономикалық және Инженерлік жүйелерінің экономикасы және
ұйымдастыру сипатындағы шешімдерді дербес қабылдап, ӛз менеджменті
бетінше инженерлік жүйелердің тиімді құрылысын және құнын Экономика и менеджмент инженерных систем
анықтауға қабілетті.
Economy and management of engineering systems
Способен самостоятельно определять стоимость и эффективность
строительства инженерных систем, самостоятельно принимать
решения экономического и организационного характера в Инженерлік жүйелерді оңтайландыру
условиях неопределенности и риска.
Оптимизация инженерных систем
Optimisation of engineering systems
It is capable to determine independently the cost and efficiency of
construction of engineering systems, to independently make decisions
of economic and organizational character in the conditions of
uncertainty and risk.
Инженерлік
жүйелері
элементтерінің
және
құрылыс Құрылыс конструкцияларының, ішкі инженерлік
конструкцияларының мониторингісі жүйесін пайдалануына және жүйелері элементтерінің мониторингісі
ғылыми
техникалық
жұмыстың
мазмұнына
және Мониторинг строительных конструкций, элементов
ұйымдастыруына сүйемелдеу жасайды, жалпы тәртіпті внутренних инженерных систем
анықтайды.
Monitoring of building constructions, elements of
internal engineering systems
Определяет общий порядок, организацию и содержание работ
научно-технического сопровождения создания и эксплуатации Инженерлік жүйелерді оңтайландыру
систем мониторинга строительных конструкций и элементов Оптимизация инженерных систем
инженерных систем.
Optimisation of engineering systems
Defines the general order, the organization and content of works of
scientific and technical maintenance of creation and operation of
systems of monitoring of building constructions and elements of
engineering systems.
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EКҚ4
EПК4
EРС4

Инженерлік техникалық құралдарға, технологияға, микроклимат
параметрлерін қамтамасыз ететін жүйелерге, СО2 бӛлінуіне және
келтірілген шығынды азайту үшін энергетикалық қорларды
минималды тұтынып технологиялық процестердің орындалуына
талдау жүргізеді.
Проводит анализ инженерно-технических устройств, технологий,
систем, которые обеспечивают параметры микроклимата,
выполнения технологических процессов, для минимизации
приведенных затратах, при минимальном потреблении
энергетических ресурсов и выделений СО2.

КҚF
КҚF
Мамандық бойынша
кәсіби қызметтің
барлық түрлерін
жүзеге асыруға
қабілеттілік.
ПКF
Способность
осуществлять все
виды
профессиональной
деятельности по
специальности

FКҚ1
FПК1
FРС1

FКҚ2
FПК2
FРС2

Carries out the analysis of technical devices, technologies, systems
which provide parameters of a microclimate, performance of
technological processes, for minimization the given expenses, at the
minimum consumption of energy resources and allocations of CO2.
Инженерлік жүйелер саласында кәсіби міндеттерді қою және
шешуге қажетті ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды
жүргізуге қабілетті.

Микроэлектроника
Микроэлектроника
Microelectronics
Құрылыс конструкцияларының, ішкі инженерлік
жүйелері элементтерінің мониторингісі
Мониторинг строительных конструкций, элементов
внутренних инженерных систем
Monitoring of building constructions, elements of
internal engineering systems
Инженерлік жүйелерді оңтайландыру
Оптимизация инженерных систем
Optimisation of engineering systems
Инженерлік жүйелерінің экономикасы және
менеджменті
Экономика и менеджмент инженерных систем
Economy and management of engineering systems
Оқу практикасы
Учебная практика
Educational internship

Способен осуществлять поиск, анализ и оценку информации, Ӛндірістік практика
необходимой для постановки и решения профессиональных задач Производственная практика
в области инженерных систем.
Industrial externship
Дипломалды практика
It is capable to carry out search, the analysis and assessment of Преддипломная практика
information necessary for statement and the solution of professional Pre-diploma work internship
tasks in the field of engineering systems.
Теорияға сәйкестігі мен маңыздылығын ескере отырып, ӛлшеу Оқу практикасы
деректерін дұрыс интерпретациялау және ӛңдеуге, нәтижелерді Учебная практика
құжаттандыру және дұрыс рәсімдеуге, бақылау, ӛлшеуді Educational internship
жүргізуге қабілетті.
Ӛндірістік практика
Производственная практика
Способен проводить наблюдения, измерения, документировать и Industrial externship
правильно
оформлять результаты;
интерпретировать
и
обрабатывать данные измерений с учѐтом их значимости и Дипломалды практика
соответствии теории.
Преддипломная практика
Pre-diploma work internship
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PCF
Ability to carry out all
types of professional
activity in the specialty.

FКҚ3
FПК3
FРС3

FКҚ4
FПК4
FРС4

FКҚ5
FПК5
FРС5

FКҚ6
FПК6
FРС6

It is capable to carry out search, the analysis and assessment of
information necessary for statement and the solution of professional
tasks in the field of engineering systems.
Бейінді пәндердің ұғымдық аппаратында еркін бейімделе алады, Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
алынған білімдерді және инженерлік ғылымдардың әдістерін Государственный экзамен по специальности
кәсіби қызметте пайдалануға қабілетті.
State examination in a speciality
Свободно ориентируется в понятийном аппарате профильных
дисциплин,
использует полученные знания и методы Дипломдық жобаны жазу және қорғау
инженерных наук в профессиональной деятельности.
Написание и защита дипломного проекта
Writing and defense of Bachelor degree diploma project
Freely is guided in a conceptual framework of profile disciplines, uses
the gained knowledge and methods of engineering sciences in
professional activity.
Ғылыми және кәсіби мүдделеріне сәйкес мамандығы бойынша Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
кәсіби қызметке дайын.
Государственный экзамен по специальности
State examination in a speciality
Готов к профессиональной деятельности по специальности в
соответствии с научными и профессиональными интересами.
Дипломдық жобаны жазу және қорғау
Написание и защита дипломного проекта
It is ready to professional activity in the specialty according to Writing and defense of Bachelor degree diploma project
scientific and professional interests.
Жылугазбен жабдықтау және желдету, сумен жабдықтау және Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
канализация нысандарын пайдалану және салу, жобалау Государственный экзамен по специальности
дағдыларын меңгереді.
State examination in a speciality
Владеет навыками проектирования, строительства и эксплуатации
объектов теплогазоснабжения и вентиляции, водоснабжения и Дипломдық жобаны жазу және қорғау
Написание и защита дипломного проекта
канализации.
Writing and defense of Bachelor degree diploma project
Owns skills of design, construction and operation of objects of heatgas
supply and ventilation, water supply and sewerage.
Ӛзінің жеке қызметін ұйымдастыруға, кәсіби міндеттерді Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
орындау тәсілдері мен әдістерін анықтауға, олардың тиімділігін Государственный экзамен по специальности
бағалауға қабілетті.
State examination in a speciality
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Способен организовать собственную деятельность, определить Дипломдық жобаны жазу және қорғау
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценить Написание и защита дипломного проекта
их эффективность.
Writing and defense of Bachelor degree diploma project

Жалпы кәсіби
құзыреттілік/
Общепрофессиональн
ые компетенции
(ОПК) /
General professional
competences (GPC)
ЖКҚА
Қазақ (орыс) және шет
тілдерін кәсіби қызмет
саласында қолдануға
қабілеттілік.
ОПКА
Способность к
использованию
казахского (русского)
и иностранного языка
в сфере
профессиональной
деятельности.
GPCА
Ability to use of Kazakh
(Russian) and foreign
languages in the sphere
of professional activity.

It is capable to organize own activity, to define methods and ways of
performance of professional tasks, to estimate their efficiency.
Оқыту нәтижесі (ОПК млшері) / Результат обучения (единицы ОПК) /
The result of training (GPC units)

АЖКҚ1
АОПК1
АGPC1

АЖКҚ2
АОПК2
АGPC2

АЖКҚ3
АОПК3
АGPC3

Кәсіби бағытталған мәтінді түсіндіруге, мамандық бойынша Кәсіби бағытталған шетел тілі
терминдерді пайдаланып, кәсіби қарым-қатынастағы проблеманы Профессионально-ориентированный иностранный
дайындалмаған пікірлерімен жеткізуге қабілетті.
язык
Professionaly oriented foreign language
Способен интерпретировать профессионально-ориентированные
тексты, продуцировать
неподготовленные высказывания по
проблемам
профессионального
общения,
используя Кәсіби қазақ (орыс) тілі
терминологию по специальности.
Профессиональный казахский (русский) язык
Professional Kazakh (Russian) language
It is capable to interpret the professional focused texts, to produce
unprepared statements on problems of professional communication,
using terminology in the specialty.
Қазақ (орыс) және шет тілінде жазбаша және ауызша сӛйлеуді Кәсіби бағытталған шетел тілі
ашық және дәлелді, логикалық дұрыс құрастырады.
Профессионально-ориентированный иностранный
язык
Логически верно, аргументировано и ясно строит устную и Professionaly oriented foreign language
письменную речь на казахском (русском) и иностранном языках.
Кәсіби қазақ (орыс) тілі
Профессиональный казахский (русский) язык
Logically truly, it is reasoned and it is clear builds an oral and written Professional Kazakh (Russian) language
language in the Kazakh (Russian) and foreign languages.
Халықаралық конференцияларда баяндама жасай алады, ғылыми Кәсіби бағытталған шетел тілі
мақала дайындайды, халықаралық
дерек кӛздерінен кәсіби Профессионально-ориентированный иностранный
мағынадағы ақпарат ала алады.
язык
Professionaly oriented foreign language
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Получает информацию профессионального содержания из
международных источников, готовит научные статьи, выступает с Кәсіби қазақ (орыс) тілі
докладами на международных конференциях.
Профессиональный казахский (русский) язык

Professional Kazakh (Russian) language

ЖКҚВ
Кәсіби міндеттерді
шешудің дайын
алгоритімін таңдау
немесе жаңасын
дайындау, оларды
модельдеудің сандық
әдісін таңдау және
нысандардың
математикалық
моделін тұрғызуға
қабілеттілік.
ОПКВ
Способность к
построению
математических
моделей объектов и
выбору численного
метода их
моделирования,
разработке
нового или выбор
готового алгоритма
решения
профессиональных
задач.
GPCВ
Ability to creation of

BЖКҚ1
BОПК1
BGPC1

BЖКҚ2
BОПК2
BGPC2

Obtains information of professional contents from the international
sources, prepares scientific articles, makes reports at the international
conferences.
Атомдық
физикасының негізін, кванттық механиканы, Математика I
молекулярлық спектроскопияның физикалық негіздерін, толқын Математика I
және тербеліс теориясын, классикалық механика негізін, Mathematics I
комплексті
айнымалы
функцияларды,
сандық
және
функционалдық қатарлар негізгі ұғымдарын, іргелі аппаратты
математиканы біледі.
Физика
Знает фундаментальный аппарат математики, основные понятия Физика
числовых и функциональных рядов, функций комплексного Physics
переменного, основы классической механики, теории колебаний и
волн,
физические основы молекулярной спектроскопии,
квантовой механики, основы атомной физики.
Математика II
Knows the fundamental device of mathematics, the basic concepts of Математика II
numerical and functional ranks, functions complex variable, Mathematics II
fundamentals of classical mechanics, the theory of fluctuations and
waves, physical fundamentals of molecular spectroscopy, quantum
mechanics, fundamentals of atomic physics.
Инженерлік жүйелерді жобалау саласындағы құбылыстар мен Математика I
объектілерді сандық әдістермен талдауды, процестердің елеулі Математика I
параметрлері мен сипаттамаларын сипаттауды, модель құру Mathematics I
тәсілдерін меңгереді.
Физика
Физика
Владеет способами построения моделей, описания существенных Physics
параметров и характеристик процессов, анализом численными Математика II
методами явлений
и объектов в области проектирования Математика II
инженерных систем.
Mathematics II
Цифрлық технологияларды салалар бойынша
Owns ways of creation of models, descriptions of essential parameters қолдану
and characteristics processes, the analysis by numerical methods of Цифровые технологии по отраслям применения
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mathematical models of
objects and choice of a
numerical method of
their modeling,
to development
new or choice of a ready
algorithm of the
solution of professional
tasks.

BЖКҚ3
BОПК3
BGPC3

the phenomena and objects in the field of design of engineering Digital technologies by branches application
systems.
Кәсіби мәселені шешу үшін, теориялық және эксперименталдық Математика I
зерттеуді, ақпаратты математикалық ӛңдеу әдістерін қолданады.
Математика I
Mathematics I
Применяет методы математической обработки информации, Математика II
теоретического и экспериментального исследования для решения Математика II
профессиональных задач.
Mathematics II
Цифрлық технологияларды салалар бойынша
қолдану
Цифровые технологии по отраслям применения
Digital technologies by branches application
МЕМСТ 2.102-2013 стандарттың талабын, технологиялық, Құрылыстық сызу
конструкторлық құжаттардың негізгі ережелерін, рәсімдеу Строительное черчение
ережелерін,
сызбалар мен схемаларды құрастыруға және Construction drawing
безендіруге Технологиялық құжаттардың біріңғай жүйесі (ЕСТД),
Конструкторлық құжаттардың біріңғай жүйесі (ЕСКД) және
МЕМСТ 3.1001-2011 ережелерін қолданады.
Сәулет-құрылыстық сызу
Применяет
правила оформления,
основные положения Архитектурно-строительное черчение
конструкторской, технологической документации, требования Architectural construction drawing
стандартов ГОСТ 2.102-2013 Единой системы конструкторской
документации (ЕСКД) и ГОСТ 3.1001-2011 Единой системы
технологической документации (ЕСТД) к оформлению и
составлению чертежей и схем.
Инженерлік және компьютерлік графика
Applies rules of registration, basic provisions of design, technological Инженерная и компьютерная графика
documentation, requirement of the GOST standards 2.102-2013 Engineering and computer graphics
Uniform System of Design Documentation (USDD) and GOST
3.1001-2011 Uniform U Technological Documentation (UUTD) to
registration and drawing up drawings and schemes.
AutoCAD бағдарламасымен әр түрлі тағайындаудағы техникалық Құрылыстық сызу
сызбалардың,
бұйымдардың эскизін ӛз бетінше орындауға Строительное черчение
қабілетті.
Construction drawing
Сәулет-құрылыстық сызу
Способен
самостоятельно
выполнять
эскизы
деталей, Архитектурно-строительное черчение
Applies methods of mathematical information processing, theoretical
and pilot study to the solution of professional tasks.

ЖКҚС
Компьютерлік
жобалау құралдары
қолданумен
инженерлік жүйелер
және жабдықтардың
блоктары мен
түйіндерін дайындауға
және құрылымдауға
қабілеттілік.

CЖКҚ1
CОПК1
CGPC1

ОПКС
Способность к
конструированию и
разработке узлов,
блоков инженерных
систем и оборудования
с использованием
средств
компьютерного
CЖКҚ2
проектирования.
CОПК2
CGPC2
GPCС
Ability to designing and
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development of knots,
blocks of engineering
systems and the
equipment with use of
means of computer
design.

ЖКҚD
Қалақұрылыс
әлеуметтік
қажеттіліктерін
болжауға және оларды
инженерлік жүйелер
және желілерді
жобалаудың әртүрлі
кезеңінде қолдануға
қабілеттілік.
ОПКD
Способность к
прогнозированию
градостроительных
социальных
потребностей и
использование их на
различных этапах
проектирования
инженерных систем и
сетей.

технические чертежи различного назначения в
редакторе AutoCAD.

CЖКҚ3
CОПК3
CGPC3

DЖКҚ1
DОПК1
DGPC1

DЖКҚ2
DОПК2
DGPC2

программном Architectural construction drawing
Инженерлік және компьютерлік графика
Инженерная и компьютерная графика
It is capable to carry out independently sketches of details, technical Engineering and computer graphics
drawings of different function in the program editor of AutoCAD.
Ӛз кәсіби қызметінде техника және технологиялардың заманауй Құрылыстық сызу
даму тенденциясын ескеруге қабілетті.
Строительное черчение
Construction drawing
Способен учитывать современные тенденции развития техники и Сәулет-құрылыстық сызу
технологий в своей профессиональной деятельности.
Архитектурно-строительное черчение
Architectural construction drawing
It is capable to consider modern tendencies of development of Инженерлік және компьютерлік графика
technology and technologies in the professional activity.
Инженерная и компьютерная графика
Engineering and computer graphics
Құрылыс материалдары
және
конструкциялары Құрылыс материалдары
номенклатурасын
микроклимат қамтамасыз ету жүйесін Cтроительные материалы
жобалауда қолданады және біледі.
Building materials
Знает и применяет в проектировании
систем обеспечения
микроклимата номенклатуру строительных материалов и Сәулет және кұрылыс конструкциялары
конструкций.
Архитектура и строительные конструкции
Architecture and building сonstructions
Knows and applies the nomenclature of construction materials and
designs in design of systems of providing a microclimate.
Инженерлік жүйелерді жобалау кезінде оның сәулет-құрылыс Құрылыс материалдары
жобалауының негізін және ғимараттың түрін , қала құрылыс Cтроительные материалы
жағдайын және сәулет даму тенденциясын талдайды.
Building materials
Анализирует
тенденции развития архитектуры и Сәулет және кұрылыс конструкциялары
градостроительства, градостроительную ситуацию, типы зданий и Архитектура и строительные конструкции
основы их архитектурно-строительного проектирования при Architecture and building сonstructions
проектировании инженерных систем.
Analyzes tendencies of development of architecture and town
planning, a town-planning situation, types of buildings and a basis of
their architectural and construction design at design of engineering
systems.
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GPCD
Ability to forecasting
town-planning social
requirements and to
their use at various
design stages of
engineering systems and
networks.

DЖКҚ3
DОПК3
DGPC3

Производит расчѐты взаимодействия строительных конструкций Сәулет және кұрылыс конструкциялары
и строительно-технологического оборудования с водными и Архитектура и строительные конструкции
воздушными потоками.
Architecture and building сonstructions

DЖКҚ4
DОПК4
DGPC4

ЖКҚE
Инженерлік жүйелерді
кейінгі жобалау үшін
гидравликалық және
жылутехникалық
процестер мен
тәртіптеріне талдау
жасауға қабілеттілік.

Су және ауа ағындарымен
құрылыс технологиялық Құрылыс материалдары
жабдықтардың
және құрылыс конструкциясының
ӛзара Cтроительные материалы
әрекеттесуін есептейді..
Building materials

EЖКҚ1
EОПК1
EGPC1

EЖКҚ2

Makes calculations of interaction of building constructions and
construction processing equipment with water and air streams.
Беріктік, қаттылық және орнықтылық критериі бойынша құрылыс Инженерлік механика
элементтері мен басқа да конструкцияларының жүргізуге қажетті Инженерная механика
есептеулері
үшін есепті схемасын
қалыптастырады және Engineering mechanics
талдайды.
Сәулет және кұрылыс конструкциялары
Формирует и анализирует расчетные схемы, необходимые для Архитектура и строительные конструкции
проведения расчетов элементов строительных и других Architecture and building сonstructions
конструкций по критериям прочности, жесткости и устойчивости.
Құрылыс материалдары
Forms and analyzes the settlement schemes necessary for carrying out Cтроительные материалы
calculations of elements of building and other constructions by criteria Building materials
of durability, rigidity and stability.
Гидравликалық және жылуфизикалық процестер параметрлерін Гидравлика және аэродинамика
оңтайландыруды, инженерлік жүйелерді жобалау саласындағы Гидравлика и аэродинамика
объектілер мен құбылыстарды, процестерді талдауды, үлгілерді Hydraulics and aerodynamics
синтездеуді біледі.
Жылу техникасы және құрылыс жылу физикасы
Теплотехника и строительная теплофизика
Умеет синтезировать модели, анализировать процессы, явления и Heattechnics and building thermophysics
объекты в области проектирования инженерных систем, Техникалық термодинамика, жылу, масса алмасу
оптимизировать параметры гидравлических и теплофизических және құрылыс жылу физикасы
процессов.
Техническая термодинамика, тепломассообмен и
строительная теплофизика
Is able to synthesize models, to analyze processes, the phenomena and Еngineering thermodynamics, heat, mass transfer and
objects in the field of design of engineering systems, to optimize building thermophysics
parameters of hydraulic and heatphysical processes.
Жылыту-желдету техникасын таңдау және есептеу үшін, қажетті Гидравлика және аэродинамика
тұрғын үй ғимаратының ауа сапасын базалық ақпарат ретінде Гидравлика и аэродинамика
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ОПКСE
Способность к
анализу
гидравлических и
теплотехнических
процессов и режимов
для последующего
проектирования
инженерных систем.

GPCE
Ability to the analysis of
hydraulic and
heattechnical processes
and the modes for the
subsequent design of
engineering systems.

ЖКҚF
Құрылыс жүргізу және
дайындау
процестерін, сондайақ, жобалық
іздестіру
жұмыстарын
ұйымдастыруға және
жетекшілік етуге
қабілеттілік.

EОПК2
EGPC2

EЖКҚ3
EОПК3
EGPC3

FЖКҚ6
FОПК1
FGPC1

есептеуге және жылулық комфорттың талдау әдістерін, Hydraulics and aerodynamics
ғимараттың жылулық және ауалық тәртібін есептеу дағдыларын Жылу техникасы және құрылыс жылу физикасы
иеленеді.
Теплотехника и строительная теплофизика
Heattechnics and building thermophysics
Имеет навыки расчета теплового и воздушного режимов зданий,
а также владеет методами анализа теплового комфорта и
качества воздуха гражданских зданий как базовой информацией, Техникалық термодинамика, жылу, масса алмасу
необходимой для подбора и расчета отопительно-вентиляционной және құрылыс жылу физикасы
техники.
Техническая термодинамика, тепломассообмен и
строительная теплофизика
Has skills of calculation of the thermal and air modes of buildings and Еngineering thermodynamics, heat, mass transfer and
also methods of the analysis of thermal comfort and quality of air of building thermophysics
civil buildings as the basic information necessary for selection and
calculation of the heating and ventilating equipment.
Инженерлік жүйелердің гидравликалық және аэродинамикалық Гидравлика және аэродинамика
есебін орындайды, гидравликалық жабдықтарды таңдай алады.
Гидравлика и аэродинамика
Hydraulics and aerodynamics
Умеет подбирать гидравлическое оборудование, выполнять Жылу техникасы және құрылыс жылу физикасы
гидравлические и аэродинамические расчеты инженерных Теплотехника и строительная теплофизика
систем.
Heattechnics and building thermophysics
Техникалық термодинамика, жылу, масса алмасу
Is able to select the hydraulic equipment, to carry out hydraulic and және құрылыс жылу физикасы
aerodynamic calculations of engineering systems.
Техническая термодинамика, тепломассообмен и
строительная теплофизика
Еngineering thermodynamics, heat, mass transfer and
building thermophysics
Жалпықұрылыс жұмыстарын орындау ережесін, ҚНжЕ, ҚН, ГеотехникаI
МЕМСТ
ережелерін
және
техникалық
шарттарды, Геотехника
пайдаланылатын геодезиялық жабдықтардың мүмкіндігін, Geotechnics
жоспарда және картада жер бетінің бедерін біледі.
Инженерлік геодезия
Знает изображение земной поверхности на картах и планах, Инженерная геодезия
устройство и возможности используемых геодезических Engineering geodesy
инструментов, положения СНиП, СН, ГОСТ и технических Геодезия
условий, правила выполнения общестроительных работ.
Геодезия
Geodesy
Knows the image of the land surface on maps and plans, the device Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы
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ОПКF
Способность к
организации и
FЖКҚ4
руководству
FОПК4
процессом подготовки F
GPC4
и осуществления
строительства, а
также проектноизыскательских работ.
GPCF
Ability to the
organization and
leadership in process of
preparation and
implementation of
construction and also
design and exploration
work.

FЖКҚ5
FОПК5
FGPC5

FЖКҚ6
FОПК6
FGPC6

and possibilities of the used geodetic tools, situation Construction
Norms and Regulations, SN, GOST and specifications, the rule of
performance of all-construction works.
Әр түрлі инженерлі-геологиялық жағдайда, соның ішінде
спецификалық топырақта инженерлік жүйелердің нысандарын
геотехникалық жобалау үшін қажетті дағдыларды иеленеді.

Технология строительно-монтажных работ
Technology of civil and erection works
ГеотехникаI
Геотехника
Geotechnics

Имеет
навыки,
необходимые
для
геотехнического Инженерлік геодезия
проектирования объектов инженерных систем в различных Инженерная геодезия
инженерно-геологических
условиях,
в
том
числе
на Engineering geodesy
специфических грунтах.
Геодезия
Has the skills necessary for geoengineering design objects of Геодезия
engineering systems in various engineering-geological conditions, Geodesy
including on specific soil.
Жергілікті
жерде
геодезиялық
жұмысты
оңтайлы Инженерлік геодезия
ұйымдастыруға,
жергілікті
жер телімінің топографикалық Инженерная геодезия
жоспарын құруға қабілетті.
Engineering geodesy
Геодезия
Способен составлять топографические планы участка местности, Геодезия
оптимально организовывать геодезические работы на местности.
Geodesy
ГеотехникаI
It is capable to make topographical plans of the site of the area, to Геотехника
optimum organize geodetic works on the area.
Geotechnics
Ерекше жағдайларда шешім қабылдайды және тәуекелді Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы
бағалайды, инженерлік жүйелерді қайта жасау бойынша Технология строительно-монтажных работ
жұмыстарды және жӛндеу, құрылыс- жинақтау жұмыстарын Technology of civil and erection works
орындайды және ұйымдастырады.
Инженерлік геодезия
Инженерная геодезия
Организует и выполняет строительно-монтажные, ремонтные Engineering geodesy
работы и работы по реконструкции инженерных систем, Геодезия
оценивает
риски и принимает решения в нестандартных Геодезия
ситуациях.
Geodesy
ГеотехникаI
Will organize and performs construction, repair works and works on Геотехника
reconstruction of engineering systems, estimates risks and makes Geotechnics
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decisions in unusual situations.
FЖКҚ7
FОПК7
FGPC7

Орындалған жұмыс сапасын бақылау бойынша іс-шаралар Құрылыс жинақтау жұмыстарының технологиясы
жүргізеді, материалдық қордың шығынын және орындалған Технология строительно-монтажных работ
жұмыстың кӛлемін жедел есепке алу жүргізеді.
Technology of civil and erection works
Проводит оперативный учѐт объѐмов выполняемых работ и Инженерлік геодезия
расхода материальных ресурсов, осуществляет мероприятия по Инженерная геодезия
Engineering geodesy
контролю качества выполняемых работ.

Әмбебап құзыреттілік
/ Универсальные
компетенции (УК) /
Universal competences
(UC)
ӘҚА
Коммуникация және
ақпаратты пайдалану
негізінде кәсіби
міндеттердің
жиынтығын шешуге
қабілеттілік.
УКА
Способность решать
совокупность
профессиональных
задач на основе
использования
информации и

Carries out operational accounting of volumes of the performed works Геодезия
and an expense of material resources, carries out actions for quality Геодезия
Geodesy
control of the performed works
Оқыту нәтижесі (УК мөлшері) / Результаты обучения (единицы УК) /
The result of training (UC units)

АӘҚ1
АУК1
АUC1

Корпоративті ақпараттық жүйелер мен ғаламдық комьпютерлік Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
желілердегі ақпараттармен жұмыс істеуге қабілетті.
Информационно-коммуникационные технологии
Information-comunication technology
Способен к работе с информацией в глобальных компьютерных Қазақ (орыс) тілі 2
сетях и корпоративных информационных системах.
Казахский (русский) язык 2
Kazakh (Russian) language 2
It is capable to work with information in global computer networks
Шетел тілі 2
and corporate information systems.
Иностранный язык 2
Foreign language 2

АӘҚ2
АУК2
АUC2

Ақпарат алу,ӛңдеу, талдау құралы ретінде заманауй ақпараттық – Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
коммуникациялық технологияларды меңгереді.
Информационно-коммуникационные технологии
Information-comunication technology
Владеет современными информационно-коммуникационными Қазақ (орыс) тілі 2
технологиями как средством получения, отбора, обработки Казахский (русский) язык 2
информации.
Kazakh (Russian) language 2

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

коммуникации
Owns modern information and communication technologies as means
of receiving, selection, information processing.
UCА
Ability to solve set of
professional tasks on
the basis of use of
information and
communication

АӘҚ3
АУК3
АUC3

АӘҚ4
АУК4
АUC4

АӘҚ5
АУК5
АUC5

Шетел тілі 2
Иностранный язык 2
Foreign language 2

Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде аналитикалық Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
құжаттарды таныстыруды және рәсімдеуді біледі.
Информационно-коммуникационные технологии
Information-comunication technology
Умеет оформлять и презентовать аналитическую документацию Қазақ (орыс) тілі 1
на государственном, русском и английском языках.
Казахский (русский) язык 1
Kazakh (Russian) language 1
Is able to make out and present analytical documentation in the state, Қазақ (орыс) тілі 2
Russian and English languages.
Казахский (русский) язык 2
Kazakh (Russian) language 2
Шетел тілі 1
Иностранный язык 1
Foreign language 1
Шетел тілі 2
Иностранный язык 2
Foreign language 2
Мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерінде жазбаша және Қазақ (орыс) тілі 1
ауызша коммуникацияға қабілетті.
Казахский (русский) язык 1
Kazakh (Russian) language 1
Способен к письменной и устной коммуникации на Қазақ (орыс) тілі 2
государственном, русском и английском языках.
Казахский (русский) язык 2
Kazakh (Russian) language 2
It is capable to written and oral communication in the state, Russian Шетел тілі 1
and English languages.
Иностранный язык 1
Foreign language 1
Шетел тілі 2
Иностранный язык 2
Foreign language 2
Салауатты ӛмір сүру салтын ұстануға, салауатты ӛмір сүру салты Дене шынықтыру / Физическая культура /
туралы әлеуметтік маңызы бар идеяны ұстануға қабілетті.
Physical Culture (1)

Дене шынықтыру / Физическая культура /

Способен следовать социально-значимым представлениям о Physical Culture (2)
здоровом образе жизни, придерживаться здорового образа жизни.

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

АӘҚ6
АУК6
АUC6

It is capable to follow socially important ideas of a healthy lifestyle, to
adhere to a healthy lifestyle.
Дене шынықтыру құралдары және әдістерін, дене тәрбиесінің Дене шынықтыру / Физическая культура /
әдістемелік принціптерін меңгереді. Денсаулығын нығайту және Physical Culture (3)
ағзаның бейімдеу резервтерін арттыру үшін оны ӛз бетінше
қолданады.
Владеет методическими принципами физического воспитания,
методами и средствами физической культуры. Самостоятельно
применяет их для повышения адаптационных резервов организма Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical
Culture (4)
и укрепления здоровья.

ӘҚВ
Қоғамдағы
қабылданған
әлеуметтік-этникалық
нормаларды ескере
отырып, кәсіби
міндеттердің
жиынтығын шешуге
қабілеттілік.
УКВ
Способность решать
совокупность
профессиональных
задач с учетом
принятых в обществе
социально-этнических
норм.

BӘҚ1
BУК1
BUC1

BӘҚ2
BУК2
BUC2

Owns the methodical principles of physical training, methods and
means of physical culture. Independently applies them to increase in
adaptation reserves of an organism and strengthening of health.
Тарихи оқиғалар мен процестерді зертеу бойынша аналитикалық Қазақстанның қазіргі заман тарихы
және аксиологиялық талдауға қабілетті.
Современная история Казахстана
Modern history of Kazakhstan
Способен к аналитическому и аксиологическому анализу при
изучении исторических событий и процессов.
Саясаттану
Политология
It is capable to the analytical and axiological analysis when studying Political Science
historical events and processes
Қазіргі заманның ӛзекті мәселелері бойынша ӛз ұстанымын Философия
дәлелді қорғайды және сауатты философиялық пікірталас Философия
жүргізеді.
Philosophy
Грамотно ведет философскую дискуссию и аргументированно Әлеуметтану
отстаивает собственные позиции по актуальным проблемам Социология
современности.
Sociology

BӘҚ3
BУК3
BUC3

Competently conducts a philosophical discussion and with deep
arguments defends own positions on current problems of the present.
Қоғамда қабылданған моральдік және құқықтық нормалар
негізінде басқа адамдармен әлеуметтік ӛзара іс қимыл жасайды ,
демократикалық қоғамда ӛмір сүруге дайын, мемлекет және
құқық мәнін түсінеді.
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Cаясат теориясы мен практикасы
Теория и практика политики
Theory and practice of politics
Мәдениеттану

UCВ
Ability to solve set of
professional tasks
taking into account
accepted in the society
of social and ethnic
norms.
BӘҚ4
BУК4
BUC4

BӘҚ5
BУК5
BUC5

ӘҚС
Ұйымдастырушылықбасқару
инновациялары және
тиімді басқару
шешімдерін ескере
отырып кәсіби
міндеттердің

CӘҚ1
CУК1
CUC1

Культурология
Понимает сущность государства и права, готов к жизни в Cultural studies
демократическом обществе, к социальному взаимодействию с Әлеуметтану
другими людьми на основе принятых в обществе моральных и Социология
правовых норм.
Sociology
Рухани жаңғыру
Understands essence of the state and the right, it is ready to life in Рухани жангыру
democratic society, to social interaction with other people on the basis Rukhani Zhangyru
of accepted in the company of moral and precepts of law.
Ӛзінің болашақ кәсіби қызметінің әлеуметтік маңызды Әлеуметтану
мақсаттарын тұжырымдайды және анықтайды.
Социология
Sociology
Определяет и формулирует социально-значимые цели своей
будущей профессиональной деятельности.
Рухани жаңғыру
Рухани жангыру
Defines and formulates the socially important purposes of the future Rukhani Zhangyru
professional activity.
Қазіргі заман
алдындағы
сын-қатерлер
мен ӛзгеріс Cаясат теориясы мен практикасы
динамикасының ӛршігу жағдайында ӛзінің кәсіби қызметінің түрі Теория и практика политики
мен сипаттамасына әдістемелік және психологиялық жағынан Theory and practice of politics
дайын.
Рухани жаңғыру
Методически и психологически готов к видам и характеру своей Рухани жангыру
профессиональной деятельности в условиях нарастающего Rukhani Zhangyru
динамизма перемен и перед вызовами современной ситуации.
Methodically it is also psychologically ready to types and the nature of
the professional activity in the conditions of the increasing dynamism
of changes and before calls of a modern situation.
Жеке меншік бизнесті тұрғызу және дамыту үшін шешім
қабылдауды және жобалауды, бірлесіп талдау әдістемесін біледі.

Әлеуметтану
Социология
Sociology

Басқару психологиясы
Психология управления
Management psychology
Знает методологию совместного анализа, проектирования и Предпринимательство и бизнес
принятия решений для создания и развития собственного бизнеса. Кәсіпкерлік және бизнес
Entrepreneurship and business
Knows methodology of the joint analysis, design and decision-making
for creation and development of own business.
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жиынтығын шешуге
қабілеттілік.
УКС
Способность решать
совокупность
профессиональных
задач с учетом
эффективности
управленческих
решений и
организационноуправленческих
инноваций.
UCС
Ability to solve set of
professional tasks
taking into account
efficiency of
administrative decisions
and organizational and
administrative
innovations.

CӘҚ2
CУК2
CUC2

Мәселені шешу үшін командалық жұмыс ұйымдастыруға Предпринимательство и бизнес
дайын. Еңбек қызметіндегі күрделі жағдайда шешім қабылдауға Кәсіпкерлік және бизнес
қабілетті.
Entrepreneurship and business
Способен принимать решения в сложных ситуациях трудовой Басқару психологиясы
деятельности. Готов к организации командной работы для Психология управления
решения задач.
Management psychology

CӘҚ3
CУК3
CUC3

CӘҚ4
CУК4
CUC4

CӘҚ5
CУК5
CUC5

It is capable to make decisions in difficult situations of work. It is
ready to the organization of team work for the solution of tasks.
Практикада іске асырылуы бойынша ұйымдастыру жұмыстарын Предпринимательство и бизнес
жүргізеді және басқару шешімдерін дайындайды.
Кәсіпкерлік және бизнес
Entrepreneurship and business
Разрабатывает управленческие
решения и осуществляет
организационную работу по их реализации на практике.
Басқару психологиясы
Психология управления
Develops administrative decisions and carries out organizational work Management psychology
on their realization in practice
Кәсіби іскерлік қатынаста тілдік жағдайға бағдарланады: Тіл мәдениеті және іскери риторика
ұсынылып отырған іскерлік
қатынаста тіл мәдениетінің Культура речи и деловая риторика
коммуникативті тактикасы және стратегиясын анықтайды.
Speech culture and business rhetoric
Ӛзін-ӛзі тану
Ориентируется в речевой ситуации профессионального делового Самопознание
общения: определяет коммуникативную стратегию и тактику Self-knowledge
речевого поведения в предлагаемой ситуации делового общения.
Предпринимательство и бизнес
Кәсіпкерлік және бизнес
Is guided in a speech situation of professional business Entrepreneurship and business
communication: defines the communicative strategy and tactics of Басқару психологиясы
speech behavior in the offered situation of business communication.
Психология управления
Management psychology
Кәсіби салада табысты жаңа идеяларды іске асыруға және Тіл мәдениеті және іскери риторика
креативтілікке негізделген.
Культура речи и деловая риторика
Speech culture and business rhetoric
Мотивирован к креативности и успешной реализации новых идей Предпринимательство и бизнес
в профессиональной сфере.
Кәсіпкерлік және бизнес
Entrepreneurship and business
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It is motivated to creativity and successful realization of the new ideas Басқару психологиясы
in the professional sphere.
Психология управления
Management psychology
CӘҚ6
CУК6
CUC6

CӘҚ7
CУК7
CUC7

Жалпы зияткерлік және жалпы мәдени деңгейін жетілдіруге және Ӛзін-ӛзі тану
ӛздігінен білім алуға қабілетті.
Самопознание
Self-knowledge
Способен
к самообразованию и совершенствованию
общеинтеллектуального и общекультурного уровня.
Тіл мәдениеті және іскери риторика
Культура речи и деловая риторика
It is capable to self-education and improvement of all-intellectual and Speech culture and business rhetoric
common cultural level.
Заң және құқыққа құрметпен қарайды, жемқорлыққа тӛзбеушілік Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
кӛзқарас танытады.
мәдениет
Антикоррупцион
Имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, ная культура
уважительно относится к праву и закону.
Anti-corruption culture
Предпринимательство и бизнес
Has intolerant relation to corruption behavior, treats the right and the Кәсіпкерлік және бизнес
law with respect.
Entrepreneurship and business
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Жалпы білім беру модулі.
Модуль общей
образованности.
Module of the general education.

K(O)T
1104(1)
K(R)Ya
1104 (1)
K(R)L
1104(1)

1 семестр /1 семестр / Semester 1
Қазақ (орыс) тілі 1
ЖБПМК
Русский/
Казахский (русский)
ООД ОК
Казахский
язык 1
GCD CC
Орыс/
Kazakh (Russian)
А тобы/
Қазақ
language 1
группа А/
Russian/
group A
Kazakh
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45

90

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚА
УКА
UCА

Оқитын кафедра/ Читаемая кафедра / Department
in charge

Қалыптасатын құзыреттіліктер/ Формируемые компетенции /
Developed competences

Бақылау формасы / Форма контроля /
Type of control

5

СӚЖ/СРС/ SIW

3

Сабақ түрі бойынша
сағат көлемі/
Объем часов по видам
занятий/
The volume of hours by
types of occupations

Зартзаналық сабақтар/Лабораторные
занятия / Laboratory classes

Кредит
көлемі/
количесв
то
кредитов
/
Quantity
of the
credits

Семинар/практика / seminars

Лекциялар/лекции /
lectures

Цикл,
компоне
нт және
A, B, C
тобы/
Цикл,
компоне
нт и
группа
A, B, C /
Cycle,
compone
nt and
groups A,
B, C

Лекциялар/лекции / lectures

Пән атауы/
Нименование
дисциплин /
Course name

ECTS

EDUC21001

Пәннің
коды /
Код
дисципл
ины /
Course
code

Барлық кредит/ Всего
крелитов / Total credits

Модуль атауы және коды/
Название и код
модуля / Module name and
code

Оқыту тілі/ Язык обучения / Language of
instruction

3 Білім беру бағдарламасының мазмұны / Содержание образовательной программы / The content of the education program

Практикалық қазақ
тілі
кафедрасы
Кафедра
практического
казахского языка
Practical Kazakh
language
Орыс филологиясы
кафедрасы
Кафедра русской
филологии
Department of
Russian Philology

EDUC21001

Жалпы білім беру модулі.
Модуль общей
образованности.
Module of the general education

EDUC21001

Жалпы білім беру модулі.
Модуль общей
образованности.
Module of the general education

ST 1103
(1)
IY
1103(1)
FL 1103
(1)

Шетел тілі 1
Иностранный язык 1
Foreign language 1

ЖБПМК
ООД ОК
GCD CC
А тобы/
группа А/
group A

Ағылшын
Английски
й
English

3

5

AKT 1105
IKT1105
ICT 1105

Ақпараттықкоммуникациялық
технологиялар
Информационнокоммуникационные
технологии
Informationcomunication
technology
Рухани жаңғыру
Рухани жангыру
Rukhani Zhangyru

ЖБПМК
ООД ОК
GCD CC
А тобы/
группа А/
group A

Ағылшын
Английски
й
English

3

5

30

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Қазақ
Казахский
Kazakh

2

3

15

HIST21002
Стандарттар, ережелер және
әлеуметтік-этникалық
нормалар модулі.
Модуль социально-этических
норм, правил и стандартов.
Module of social ethical
standards, rules and standards.

RZh1112
RZh1112
RZh1112

CSTR 32009
Құрылысын жүзеге асыру
және дайындау процесіне
жетекшілік ету және
ұйымдастыру модулі.
Модуль организации и
руководства процессом
подготовки и осуществления
строительства.
Module of the organization and
leadership in process of
preparation and implementation
of construction.

IG 1209
IG 1209
IG 1209

Geo 1105
Geo 1105
Geo 1105

45

90

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚА
УКА
UCА

15

90

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚА
УКА
UCА

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚВ
УКВ
UCВ

15

Шетел тілдері
кафедрасы
Кафедра
иностранных
языков
Foreign Languages
Department
Информатика
кафедрасы
Кафедра
Информатики
Department
of
Computerscience

Еуразиялық
зерттеулер
кафедрасы
Кафедра
Евразийских
исследований
Department
Eurasian Studies

Инженерлік геодезия
Инженерная геодезия
Engineering geodesy

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Қазақ
Казахский
Kazakh

4

6

15

45

120

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚF
ОПКF
GPCF

Геодезия и
картография
Геодезия жане
картография
Geodesy and
Cartography

Геодезия
Геодезия
Geodesy

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Қазақ
Казахский
Kazakh

4

6

15

45

120

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚF
ОПКF
GPCF

Геодезия и
картография
Геодезия жане
картография
Geodesy and
Cartography
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of

GRPH 22006
Инженерлік жүйелер және
жабдықтарды компьютерлік
жобалау құралдарын
пайдаланып дайындау және
құрылымдау модулі.
Модуль конструирования и
разработки инженерных
систем и оборудования с
использованием средств
компьютерного
проектирования.
The module of designing and
development of engineering
systems and the equipment with
use of means of computer
design.

EDUC21001

Жалпы білім беру модулі.
Модуль общей
образованности.
Module of the general education.

EDUC21001

Жалпы білім беру модулі.
Модуль общей
образованности.
Module of the general education.

KS 1206
SCh 1206
BP 1206

Құрылыстық сызу
Строительное
черчение
Construction drawing

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

4

6

15

45

120

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚС
ОПКС
GPCС

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

SKS 1207
ASCh
1207
ACD
1207

Сәулет-құрылыстық
сызу
Архитектурностроительное
черчение
Architectural
construction drawing

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

4

6

15

45

120

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚС
ОПКС
GPCС

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

3

5

45

90

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚА
УКА
UCА

3

5

45

90

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚА
УКА
UCА

Шетел тілдері
кафедрасы
Кафедра
иностранных
языков
Foreign Languages
Department
Практикалық қазақ
тілі
кафедрасы
Кафедра
практического
казахского языка
Practical Kazakh
language
Орыс филологиясы
кафедрасы
Кафедра русской
филологии
Department of
Russian Philology

ST 1103
(2)
IY 1103
(2)
FL 1103
(2)
K(O)T
1104(2)
K(R)Ya
1104(2)
K(R)L
1104(2)

2 семестр /2 семестр / Semester 2
Шетел тілі 2
ЖБПМК
Ағылшын
Иностранный язык 2
ООД ОК
Английски
Foreign language 2
GCD CC
й
А тобы/
English
группа А/
group A
Қазақ (орыс) тілі 2
Казахский (русский)
язык 2
Kazakh (Russian)
language 2
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ЖБПМК
ООД ОК
GCD CC
А тобы/
группа А/
group A

Русский/
Казахский
Орыс/
Қазақ
Russian/
Kazakh

HIST21002
Стандарттар, ережелер және
әлеуметтік-этникалық
нормалар модулі.
Модуль социально-этических
норм, правил и стандартов.
Module of social ethical
standards, rules and standards.
MATH 22005
Кәсіби қызметтің физика
матиматикалық негізі модулі
Модуль физикоматематических основ
профессиональной
деятельности.
Module of physical and
mathematical bases of
professional activity.

KZT 1101
SIK 1101
MHK
1101

Қазақстанның қазіргі
заман тарихы
Современная история
Казахстана
Modern history of
Kazakhstan

ЖБПМК
ООД ОК
GCD CC
А тобы/
группа А/
group A

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

3

5

30

15

90

МЕ
ГЭ
SE

Mat (1)
1203
Mat (1)
1203
Mat (1)
1203
Fiz 1205
Fiz 1205
Phys 1205

Математика I
Математика I
Mathematics I

БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы/
группа А/
group A
БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы/
группа А/
group A

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

2

3

15

15

60

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

3

5

15

15

MNGT21003
Экономикалық және ұйымдық
басқарушылық қызмет
негізіндегі модуль.
Модуль основ экономической
и организационноуправленческой деятельности.
The module of bases economic
and organizationally –
administrative activity.

KB 1106
PB 1106
ЕВ 1106

Кәсіпкерлік және
бизнес
Предпринимательство
и бизнес
Entrepreneurship and
business

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Қазақ
Казахский
Kazakh

3

5

30

MATH 22005
Кәсіби қызметтің физика
матиматикалық негізі модулі
Модуль физикоматематических основ
профессиональной

СTCBK
1120
СTOP
1120
DTBA
1120

Цифрлық
технологияларды
салалар бойынша
қолдану
Цифровые технологии
по отраслям

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

Физика
Физика
Physics
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ӘҚВ
УКВ
UCВ

Қазақстан тарихы
Кафедрасы
Кафедра
истории Казахстана
Department of
History of
Kazakhstan

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚВ
ОПКВ
GPCВ

90

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚВ
ОПКВ
GPCВ

15

90

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚС
УКС
UCС

Жоғары математика
кафедрасы
Кафедра
высшей
математики
Higher mathematics
department
Жалпы және
теориялық физика
кафедрасы
Кафедра общей и
теоретической
физики
Department of the
general and
theoretical physics
Экономика және
кәсіпкерлік
кафедрасы
Кафедра экономики
и
предпринимательст
ва
Department of
Economy and
Entrepreneurship

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚВ
ОПКВ
GPCВ

30

Информатика
кафедрасы
Кафедра
Информатики
Department
Computerscience

of

деятельности.
Module of physical and
mathematical bases of
professional activity.
MNGT21003
Экономикалық және ұйымдық
басқарушылық қызмет
негізіндегі модуль.
Модуль основ экономической
и организационноуправленческой деятельности.
The module of bases economic
and organizationally –
administrative activity.

применения
Digital technologies by
branches application
BP 1109
PU 1109
MP 1109

Басқару психологиясы
Психология
управления
Management
psychology

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚС
УКС
UCС

Әлеуметтік
педагогика
жәнеӛзін-ӛзітану
кафедрасы
Кафедра
Социальной
педагогики и
самопознания
Department of Social
pedagogy and selfknowledge

MNGT21003
Экономикалық және ұйымдық
басқарушылық қызмет
негізіндегі модуль.
Модуль основ экономической
и организационноуправленческой деятельности.
The module of bases economic
and organizationally –
administrative activity.

OOT 1115
Sp 1115
SK 1115

Ӛзін-ӛзі тану
Самопознание
Self-knowledge

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚС
УКС
UCС

Әлеуметтік
педагогика
жәнеӛзін-ӛзітану
кафедрасы
Кафедра
Социальной
педагогики и
самопознания
Department of Social
pedagogy and selfknowledge

MNGT21003
Экономикалық және ұйымдық
басқарушылық қызмет
негізіндегі модуль.
Модуль основ экономической
и организационноуправленческой деятельности.
The module of bases economic
and organizationally –
administrative activity.

SZKM
2111
АКК 2111
АСС
2111

Сыбайлас жемқорлық
қа қарсы мәдениет
Антикоррупцион
ная культура
Anti-corruption culture

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚС
УКС
UCС

Мемлекет және
құқық теориясы мен
тарихы,
конституциялық
құқық
Теория и история
государства и права,
конституционного
права
Theory and history of
state
and
law,
constitutional law
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MNGT21003
Экономикалық және ұйымдық
басқарушылық қызмет
негізіндегі модуль.
Модуль основ экономической
и организационноуправленческой деятельности.
The module of bases economic
and organizationally –
administrative activity.

TMIR
1121
KRDR
1121
SCBR
1121

Тіл мәдениеті және
іскери риторика
Культура речи и
деловая риторика
Speech culture and busi
ness rhetoric

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚС
УКС
UCС

HIST21002
Стандарттар, ережелер және
әлеуметтік-этникалық
нормалар модулі.
Модуль социально-этических
норм, правил и стандартов.
Module of social ethical
standards, rules and standards.
HIST21002
Стандарттар, ережелер және
әлеуметтік-этникалық
нормалар модулі.
Модуль социально-этических
норм, правил и стандартов.
Module of social ethical
standards, rules and standards.
HIST21002
Стандарттар, ережелер және
әлеуметтік-этникалық
нормалар модулі.
Модуль социально-этических
норм, правил и стандартов.
Module of social ethical
standards, rules and standards.
HIST21002
Стандарттар, ережелер және
әлеуметтік-этникалық
нормалар модулі.
Модуль социально-этических

STP 1117
TPP 1117
TPP 1117

Cаясат теориясы мен
практикасы
Теория и практика
политики
Theory and practice of
politics

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚВ
УКВ
UCВ

Saya 1123
Pol 1123
PS1123

Саясаттану
Политология
Political Science

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚВ
УКВ
UCВ

Саясаттану
кафедрасы
Кафедра
политологии
Department of
Political Science

Mad 1118
Kul 1118
CS 1118

Мәдениеттану
Культурология
Cultural studies

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚВ
УКВ
UCВ

Философия
кафедрасы
Кафедра философии
Department of
Philosophy

Aleu 1122
Soc
1122
Soc
1122

Әлеуметтану
Социология
Sociology

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC
В тобы/
группа В/

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚВ
УКВ
UCВ

Әлеуметтану
кафедрасы
Кафедра
Социологии
Department
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Кафедра
теретической и
прикладной
лингвистики
Теориялық және
қолданбалы
лингвистика
кафедрасы
Department of
Theoretical and
Applied Linguistics
Саясаттану
кафедрасы
Кафедра
политологии
Department of
Political Science

норм, правил и стандартов.
Module of social ethical
standards, rules and standards.

group В

Of
Sociology

1 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 1 курс /
Total credits for 1st year
3 семестр /3 семестр / Semester 3
PhLG 22004
KK(O)T
Кәсіби қазақ (орыс)
БП МК
Русский/
Қатынасу және іс қағаздарын
2201
тілі
БД ОК
Казахский
жүргізудің кәсіби тілдер
PK(R)Ya Профессиональный
BD CC
Орыс/
модулі
2201
казахский (русский)
А тобы/
Қазақ
Модуль профессиональных
PK(R)L
язык
группа А/
Russian/
языков общения и
2201
Professional Kazakh
group A
Kazakh
делопроизводства
(Russian) language
Module of vernaculars of
communication and office-work

MATH 22005
Кәсіби қызметтің физика
матиматикалық негізі модулі
Модуль физикоматематических основ
профессиональной
деятельности.
Module of physical and
mathematical bases of
professional activity.
ENGG 32008
Инженерлік жүйелердің
теориялық негіздері модулі.
Модуль теоретических основ
инженерных систем.
Module of theoretical bases of
engineering systems.

Mat II
2203
Mat II
2203
Mat II
2203

GA 2219
GA 2219
HA 2219

38

61

2

3

180

375

1140

30

60

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚА
ОПКА
GPCА

90

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚВ
ОПКВ
GPCВ

90

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚE
ОПКE
GPCE

Математика II
Математика II
Mathematics II

БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы/
группа А/
group A

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

3

5

15

30

Гидравлика және
аэродинамика
Гидравлика и
аэродинамика
Hydraulics and
aerodynamics

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Ағылшын
Английски
й
English

3

4

15

15
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30

30

Практикалық қазақ
тілі
кафедрасы
Кафедра
практического
казахского языка
Practical Kazakh
language
Орыс филологиясы
кафедрасы
Кафедра русской
филологии
Department
of
Russian Philology
Жоғары математика
кафедрасы
Кафедра
высшей
математики
Higher mathematics
department

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

ENGG 32013
Инженердік жүйелерді
оңтайландыру және
менеджменті, мониторингі
модулі.
Модуль мониторинга,
оптимизации и менеджмента
инженерных систем.
Module of monitoring,
optimization and management
engineering systems.

MIC 2217
MIC 2217
MIC 2217

Микроэлектроника
Микроэлектроника
Microelectronics

БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы/
группа А/
group A

Орыс
Русский
Russian

3

5

15

CSTR 32007
Инженерлік жүйелерді
қалақұрылысы әлеуметтік
қажеттіліктерін ескере отырып
жобалау модулі.
Модуль проектирования
инженерных систем с учетом
градостроительных
социальных потребностей.
The module of design of
engineering systems taking into
account town-planning social
requirements.

KM2211
SM2211
BM2211

Құрылыс
материалдары
Cтроительные
материалы
Building materials

БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы/
группа А/
group A

Орыс
Русский
Russian

2

3

15

IM2205
IM2205
EM2205

Инженерлік механика
Инженерная механика
Engineering mechanics

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

3

5

30

ENGG 32012
ТҚК қолдануда, ғимараттар
және имараттардың
микроклиматын қамтамасыз
ету, сумен жабдықтау, суды
әкету жүйесін пайдалану,
құрылысы және жобалау
модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации

GSTK
2301
STUZ
2301
SEDB
2301

Ғимараттардың
санитарлытехникалық
құрылғылары
Санитарнотехнические
устройства зданий
Sanitary-engineering
devices of buildings

КП МК
ПД ОК
PD СC
А тобы/
группа А/
group A

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

3

4

30
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30

90

емтиха
н
экзамен
exam

КҚE
ПКE
PCE

30

60

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚD
ОПКD
GPCD

15

90

кж,
емтиха
н
кp,
экзамен
cr,
exam

ЖКҚD
ОПКD
GPCD

15

90

кж,
емтиха
н
кр,
экзамен
cp,
exam

КҚC
ПКC
PCC

15

Радиотехника,
электроника және
телекоммуникациял
ар кафедрасы
Кафедра
радиотехники,
электроники и
телекоммуникаций
Department of Radio
Engineering,
Electronics and
Telecommunications
Ӛндірістік және
азаматтық құрылыс
технологиясы
Технология
гражданского и
промышленного
строительства
Technology of civil
and
industrial
engineering
Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures
Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

систем водоснабжения,
водоотведения, обеспечения
микроклимата зданий и
сооружений, применения
ПИЭ.
Module of design, construction
and operation of systems of
water supply, water disposal,
providing microclimate of
buildings and constructions,
applications of NРS
HIST21002
Стандарттар, ережелер және
әлеуметтік-этникалық
нормалар модулі.
Модуль социально-этических
норм, правил и стандартов.
Module of social ethical
standards, rules and standards
PhLG 22004
Қатынасу және іс қағаздарын
жүргізудің кәсіби тілдер
модулі
Модуль профессиональных
языков общения и
делопроизводства
Module of vernaculars of
communication and office-work
GRPH 22006
Инженерлік жүйелер және
жабдықтарды компьютерлік
жобалау құралдарын
пайдаланып дайындау және
құрылымдау модулі.
Модуль конструирования и
разработки инженерных
систем и оборудования с
использованием средств
компьютерного

FiI 2102
FiI 2102
Phil 2102

KBShT
2202
POIYa
2202
POFL
2202

IKG 2203
IKG 2203
ECG 2203

Философия
Философия
Philosophy

4 семестр /4 семестр / Semester 4
ЖБПМК
Қазақ
ООД ОК
Казахски
GCD CC
й
А тобы/
Kazakh
группа А/
group A

3

5

Кәсіби бағытталған
шетел тілі
Профессиональноориентированный
иностранный язык
Professionaly oriented
foreign language

БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы/
группа А/
group A

Ағылшын
Английск
ий
English

2

3

Инженерлік және
компьютерлік графика
Инженерная и
компьютерная
графика
Engineering and
computer graphics

БП МК
БД ОК
BD CC
А тобы/
группа А/
group A

Қазақ
Казахски
й
Kazakh

3

5

Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

30

15

15

90

емтиха
н
экзамен
exam

ӘҚВ
УКВ
UCВ

Философия
афедрасы
Кафедра философии
Department
of
Philosophy

30

60

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚА
ОПКА
GPCА

Шетелілдер
кафедрасы
Кафедра
ностранных зыков
Foreign Languages
Department

30

90

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚС
ОПКС
GPCС

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

проектирования.
The module of designing and
development of engineering
systems and the equipment with
use of means of computer
design.
CSTR 32007
Инженерлік жүйелерді
қалақұрылысы әлеуметтік
қажеттіліктерін ескере отырып
жобалау модулі.
Модуль проектирования
инженерных систем с учетом
градостроительных
социальных потребностей.
The module of design of
engineering systems taking into
account town-planning social
requirements.
CSTR 32009
Құрылысын жүзеге асыру
және дайындау процесіне
жетекшілік ету және
ұйымдастыру модулі.
Модуль организации и
руководства процессом
подготовки и осуществления
строительства.
Module of the organization and
leadership in process of
preparation and implementation
of construction.
ENGG 32012
ТҚК қолдануда, ғимараттар
және имараттардың
микроклиматын қамтамасыз
ету, сумен жабдықтау, суды
әкету жүйесін пайдалану,
құрылысы және жобалау

SKK 2209
ASK 2209
ABC 2209

Сәулет және кұрылыс
конструкциялары
Архитектура и
строительные
конструкции
Architecture and
building сonstructions

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

4

6

30

30

120

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚD
ОПКD
GPCD

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

KZhZhT
2302
TSMR
2302
TCEW
2302

Құрылыс жинақтау
жұмыстарының
технологиясы
Технология
строительномонтажных работ
Technology of civil and
erection works

КП МК
ПД ОК
PD СC
А тобы/
группа А/
group A

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

2

3

15

15

60

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚF
ОПКF
GPCF

Ӛндірістік және
азаматтық құрылыс
технологиясы
Технология
гражданского и
промышленного
строительства
Technology of civil
and
industrial
engineering

DEZhEK
3201
NVIE
3201
NRPS
3201

Дәстүрлі емес және
жаңғырмалы энергия
кӛздері
Нетрадиционные и
возобновляемые
источники энергии
Nonconventional and

БП ТК
БД КВ
PD EC
С тобы/
группа С/
group С

Орыс
Русский
Russian

3

5

30

15

90

емтиха
н
экзамен
exam

КҚC
ПКC
PCC

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
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модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
систем водоснабжения,
водоотведения, обеспечения
микроклимата зданий и
сооружений, применения
ПИЭ.
Module of design, construction
and operation of systems of
water supply, water disposal,
providing microclimate of
buildings and constructions,
applications of NРS

renewable power
sources
Орыс
Русский
Russian

3

5

30

15

2 курсқа барлық кредит/Итого кредитов за 2 курс /
Total credits for 2nd year
5 семестр /5 семестр / Semester 5
ENGG 32010
SZhSZh
Сумен жабдықтаудің
КП ТК
Оқу тілі
Су жинау имараттарын, елді
3301
сыртқы желілері
ПД КВ
Язык
мекендерді сумен жабдықтау
NSV3301 Наружные сети
PD EC
обучения
және суды әкету желілерін
ENWS
водоснабжения
В тобы/
Тraining
пайдалану, салу және жобалау
3301
Exterior networks of
группа В/
language
модулі.
water supply
group В
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
сетей водоснабжения и
SASZh
Суды әкетудің сыртқы
КП ТК
Оқу тілі
водоотведения населенных
3302
желілері
ПД КВ
Язык
пунктов; водозаборных
NSK3302 Наружные сети
PD EC
обучения
сооружений.
ENWD
канализации
В тобы/
Тraining
Module of design, construction
3302
Exterior networks of
группа В/
language
and operation of networks of
the water drain
group В
water supply and water disposal
of settlements; water intaking
constructions
ENGG 32012
SZhKSS
Сораптар,
БП ТК
Қазақ
ТҚК қолдануда, ғимараттар
3205
желдеткіштер,
БД КВ
Казахски
және имараттардың
NVKNS
компрессорлар және
PD EC
й
микроклиматын қамтамасыз
3205
сорап стансалары
В тобы/
Kazakh
ету, сумен жабдықтау, суды
PBCPS
Насосы, вентиляторы,
группа В/

36

56

240

255

3

5

30

15

3

4

30

15

3

5

15

15

TKK 3203
PIE 3203
NPS 3203

Tабиғи қуат кӛздері
Природные источники
энергии
Natural power supplies

and structures
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БП ТК
БД КВ
PD EC
С тобы/
группа С/
group С

емтиха
н
экзамен
exam

КҚC
ПКC
PCC

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

90

кжб,
емтиха
н
кп,
экзамен
cpr,
exam

КҚA
ПКA
PCA

90

кжб,
емтиха
н
кп,
экзамен
cpr,
exam

КҚA
ПКA
PCA

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures
Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

90

емтиха
н
экзамен
exam

КҚC
ПКC
PCC

90

90

30

1080

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и

әкету жүйесін пайдалану,
құрылысы және жобалау
модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
систем водоснабжения,
водоотведения, обеспечения
микроклимата зданий и
сооружений, применения
ПИЭ.
Module of design, construction
and operation of systems of
water supply, water disposal,
providing microclimate of
buildings and constructions,
applications of NРS
CSTR 32009
Құрылысын жүзеге асыру
және дайындау процесіне
жетекшілік ету және
ұйымдастыру модулі.
Модуль организации и
руководства процессом
подготовки и осуществления
строительства.
Module of the organization and
leadership in process of
preparation and implementation
of construction.

3205

компрессоры и
насосные станции
Pumps, blowers,
compressors and
pumping stations

group В

сооружений
Design of buildings
and structures

Geo 2211
Geo 2211
Geo 2211

ГеотехникаI
Геотехника
Geotechnics

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Ағылшын
Английск
ий
English

3

5

30

15

90

емтиха
н
экзамен
exam

ЖКҚF
ОПКF
GPCF

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

ENGG 32008
Инженерлік жүйелердің
теориялық негіздері модулі
Модуль теоретических основ
инженерных систем
Module of theoretical bases of
engineering systems

ZhTKZhF
320
TST 3206
HBT 3206

Жылу техникасы және
құрылыс жылу
физикасы
Теплотехника и
строительная
теплофизика
Heattechnics and
building thermophysics

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

4

6

30

30

120

кж,
емтиха
н
кp,
экзамен
cr,
exam

ЖКҚE
ОПКE
GPCE

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

ENGG 32008

TTZhMK

Техникалық

БП ТК

Орыс

4

6

30

30

120

кж,

ЖКҚE

Ғимараттарды және
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Инженерлік жүйелердің
теориялық негіздері модулі
Модуль теоретических основ
инженерных систем
Module of theoretical bases of
engineering systems

ZhF 3208
TTTST
3208
ETHMBT
3208

термодинамика,
жылу, масса алмасу
және құрылыс жылу
физикасы
Техническая
термодинамика,
тепломассообмен и
строительная
теплофизика
Еngineering
thermodynamics, heat,
mass transfer and
building thermophysics

БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Русский
Russian

HPEN 32011
Елді мекендерді жылугазбен
жабдықтау жүйесін, жылу
кӛзін пайдалану, құрылысы
және жобалау модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
источников теплоты, систем
теплогазоснабжения
населенных пунктов.
Module of design, construction
and operation of sources of
warmth, systems of heatgas
supply of settlements.

KTGZh
3306
GRSG
3306
CDGN
3306

Қалалық тарату газбен
жабдықтау жүйелері
Городские
распределительные
системы
газоснабжения
City distributive gas
networks

БП ТК
БД КВ
PD EC
С тобы/
группа С/
group С

Орыс
Русский
Russian

3

4

30

15

GZhK
3305
GSU 3205
GNI 3305

Газ желілері және
қондырғылары
Газовые сети и
установки
Gas networks and
installations

БП ТК
БД КВ
PD EC
С тобы/
группа С/
group С

Орыс
Русский
Russian

3

4

30

KKIIZhE
M 3209
MSKEVI
S 3209
MBCEIE
S 3209

Құрылыс
конструкцияларының,
ішкі инженерлік
жүйелері
элементтерінің
мониторингісі
Мониторинг

30

ENGG 32014
Инженердік жүйелерді
оңтайландыру және
менеджменті, мониторингі
модулі.
Модуль мониторинга,
оптимизации и менеджмента
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6 семестр /6 семестр / Semester 6
БП ТК
Ағылшын
3
5
БД КВ
Английск
PD EC
ий
С тобы/
English
группа С/
group С

емтиха
н
кp,
экзамен
cr,
exam

ОПКE
GPCE

үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

90

кж,
емтиха
н
кp,
экзамен
cr,
exam

КҚB
ПКB
PCB

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

15

90

кж,
емтиха
н
кp,
экзамен
cr,
exam

КҚB
ПКB
PCB

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

15

90

кж,
емтиха
н
кp,
экзамен
cr,
exam

КҚE
ПКE
PCE

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings

инженерных систем.
Module of monitoring,
optimization and management
engineering systems

ENGG 32012
ТҚК қолдануда, ғимараттар
және имараттардың
микроклиматын қамтамасыз
ету, сумен жабдықтау, суды
әкету жүйесін пайдалану,
құрылысы және жобалау
модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
систем водоснабжения,
водоотведения, обеспечения
микроклимата зданий и
сооружений, применения
ПИЭ.
Module of design, construction
and operation of systems of
water supply, water disposal,
providing microclimate of
buildings and constructions,
applications of NРS
HPEN 32011
Елді мекендерді жылугазбен
жабдықтау жүйесін, жылу
кӛзін пайдалану, құрылысы
және жобалау модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
источников теплоты, систем
теплогазоснабжения
населенных пунктов.
Module of design, construction

GZhZh
3303
SOZ 3303
HSB 3303

KK 3210
KU 3210
BI 3210

строительных
конструкций,
элементов внутренних
инженерных систем
Monitoring of building
constructions, elements
of internal engineering
systems
Ғимараттардың
жылыту жүйелері
Системы отопления
зданий
Heating systems of
buildings

Қазандық
қондырғылар
Котельные установки
Boiler installations
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and structures

КП ТК
ПД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

3

4

30

15

90

кжб,
емтиха
н
кп,
экзамен
cpr,
exam

КҚC
ПКC
PCC

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

3

5

30

15

90

кж,
емтиха
н
кp,
экзамен
cr,
exam

КҚB
ПКB
PCB

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

and operation of sources of
warmth, systems of heatgas
supply of settlements.
HPEN 32011
Елді мекендерді жылугазбен
жабдықтау жүйесін, жылу
кӛзін пайдалану, құрылысы
және жобалау модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
источников теплоты, систем
теплогазоснабжения
населенных пунктов.
Module of design, construction
and operation of sources of
warmth, systems of heatgas
supply of settlements.

SKGOTP
3302
PTISUG
3302
PTULHG
3302

Сұйытылған
кӛміртекті газдарды
ӛндіру, тасымалдау
және пайдалану
Производство,
транспорт,
использование
сжиженных
углеводородных газов
Production, transport,
use of the liquefied
hydrocarbonic gases

КП ТК
ПД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Қазақ
Казахски
й
Kazakh

3

4

30

15

90

кжб,
емтиха
н
кп,
экзамен
cpr,
exam

КҚB
ПКB
PCB

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

HPEN 32011
Елді мекендерді жылугазбен
жабдықтау жүйесін, жылу
кӛзін пайдалану, құрылысы
және жобалау модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
источников теплоты, систем
теплогазоснабжения
населенных пунктов.
Module of design, construction
and operation of sources of
warmth, systems of heatgas
supply of settlements.

ZhZh
3304
T 3304
HS 3304

Жылумен жабдықтау
Теплоснабжение
Heat supply

КП ТК
ПД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

5

8

30

45

150

кжб,
емтиха
н
кп,
экзамен
cpr,
exam

КҚB
ПКB
PCB

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

HPEN 32011
Елді мекендерді жылугазбен
жабдықтау жүйесін, жылу
кӛзін пайдалану, құрылысы
және жобалау модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации

ZhZhZh
3305
TTS 3305
DHPHN
3305

Жылуфикация және
жылу желілері
Теплофикация и
тепловые сети
Of a district heating
plants and heat
networks

КП ТК
ПД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Орыс
Русский
Russian

5

8

30

45

150

кжб,
емтиха
н
кп,
экзамен
cpr,
exam

КҚB
ПКB
PCB

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
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источников теплоты, систем
теплогазоснабжения
населенных пунктов.
Module of design, construction
and operation of sources of
warmth, systems of heatgas
supply of settlements.

and structures

3 курсқа барлық кредит/Итого кредитов за 3 курс /
Total credits for 3rd year
ENGG 32013
Су дайындау және су және ауа
алабын қорғау модулі.
Модуль подготовки воды и
охраны водного и воздушного
бассейнов.
Module of preparation of water
and protection of water and air
basins.
ENGG 32013
Су дайындау және су және ауа
алабын қорғау модулі.
Модуль подготовки воды и
охраны водного и воздушного
бассейнов.
Module of preparation of water
and protection of water and air
basins.
ENGG 32012
ТҚК қолдануда, ғимараттар
және имараттардың
микроклиматын қамтамасыз
ету, сумен жабдықтау, суды
әкету жүйесін пайдалану,
құрылысы және жобалау
модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
систем водоснабжения,

36

55

315

195

30

15

90

кж,
емтиха
н
кp,
экзамен
cr,
exam

КҚD
ПКD
PCD

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

90

кжб,
емтиха
н
кп,
экзамен
cpr,
exam

КҚD
ПКD
PCD

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

кжб,
емтиха
н
кп,
экзамен
cpr,
exam

КҚC
ПКC
PCC

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

SSTT
4311
TOSV
4311
TST 4311

Табиғи суларды
тазарту технологиясы
Технология очистки
природных вод
Technology of cleanout
of natural waters

7 семестр /7 семестр / Semester 7
БП ТК
Қазақ
3
5
БД КВ
Казахски
PD EC
й
В тобы/
Kazakh
группа В/
group В

TSTT
4310
TOPV
4310
TCNW
4310

Сарқынды суларды
тазарту технологиясы
Технология очистки
сточных вод
Technology of a
sewage treatment

КП ТК
ПД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Қазақ
Казахски
й
Kazakh

3

5

30

15

ZhAB
4305
VKV
4305
VAC
4305

Желдету және ауаны
баптау
Вентиляция и
кондиционирование
воздуха
Ventilation and air
conditioning

КП ТК
ПД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

4

6

30

15
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30

30

1080

120

водоотведения, обеспечения
микроклимата зданий и
сооружений, применения
ПИЭ.
Module of design, construction
and operation of systems of
water supply, water disposal,
providing microclimate of
buildings and constructions,
applications of NРS.
ENGG 32013
Су дайындау және су және ауа
алабын қорғау модулі.
Модуль подготовки воды и
охраны водного и воздушного
бассейнов.
Module of preparation of water
and protection of water and air
basins

ENGG 32010
Су жинау имараттарын, елді
мекендерді сумен жабдықтау
және суды әкету желілерін
пайдалану, салу және жобалау
модулі.
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
сетей водоснабжения и
водоотведения населенных
пунктов; водозаборных
сооружений.
Module of design, construction
and operation of networks of
water supply and water disposal

CKAAKT
T 3226
TTZVRA
V 3226
TTPWRA
A 3226

Су қорларын,
атмосфералық ауаны
қорғау техникасы
және технологиясы
Техника и технология
защиты водных
ресурсов и
атмосферного воздуха
Technics and
technology of
protection of water
resources and оf
atmospheric air

БП ТК
БД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Қазақ
Казахски
й
Kazakh

3

5

30

15

90

емтиха
н
экзамен
exam

КҚD
ПКD
PCD

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

SAI 3304
SPV 3304
CWR
3304

Суды алу имараттары
Сооружения для
приѐма воды
Constructions for water
reception

КП ТК
ПД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

3

5

30

15

90

емтиха
н
экзамен
exam

КҚA
ПКA
PCA

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

SKI 3306
VS 3306
WIC 3306

Су қабылдау
имараттары
Водозаборные
сооружения
Water intaking
constructions

КП ТК
ПД КВ
PD EC
В тобы/
группа В/
group В

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

3

5

30

15

90

емтиха
н
экзамен
exam

КҚA
ПКA
PCA

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
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of settlements; water intaking
constructions.

Design of buildings
and structures

ENGG 32014
Инженердік жүйелерді
оңтайландыру және
менеджменті, мониторингі
модулі.
Модуль мониторинга,
оптимизации и менеджмента
инженерных систем.
Module of monitoring,
optimization and management
engineering systems

IZhEM
3225
EMIS
3225
EMES
3225

Инженерлік
жүйелерінің
экономикасы және
менеджменті
Экономика и
менеджмент
инженерных систем
Economy and
management of
engineering systems

БП ТК
БД КВ
PD EC
С тобы/
группа С/
group С

Ағылшын
Английск
ий
English

3

4

15

30

90

емтиха
н
экзамен
exam

КҚE
ПКE
PCE

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

ENGG 32014
Инженердік жүйелерді
оңтайландыру және
менеджменті, мониторингі
модулі.
Модуль мониторинга,
оптимизации и менеджмента
инженерных систем.
Module of monitoring,
optimization and management
engineering systems

IZhO
3227
OIS 3227
OES 3227

Инженерлік
жүйелерді
оңтайландыру
Оптимизация
инженерных систем
Optimisation of
engineering systems

БП ТК
БД КВ
PD EC
С тобы/
группа С/
group С

Ағылшын
Английск
ий
English

3

4

15

30

90

емтиха
н
экзамен
exam

КҚE
ПКE
PCE

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

1

5

МЕ
ГЭ
SE

КҚF
ПКF
PCF

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

2

9

ДЖБ
қорғау
Защита

КҚF
ПКF
PCF

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау

STEM 42016
DBDD 42016
Қорытынды аттестаттау
модулі
Модуль итоговая аттестация
Module of final qualifying
examination

8 семестр /8 семестр / Semester 8
Мамандық бойынша мемлекеттік
ҚА
емтихан
ИА
Государственный экзамен по
FA
специальности
State examination in a speciality

Дипломдық жобаны жазу және
қорғау
Написание и защита дипломного
Ф МР ЕНУ 02-01-18 Образовательная программа. Издание первое

ҚА
ИА
FA

проекта
Writing and defense of Bachelor
degree diploma project

ДП
Defense
of the
diploma
project

4 курсқа барлық кредит/Итого кредитов за 4 курс /
19
30
165
30
570
Total credits for 4nd year
Оқытудың қосымша түрлер і/ Дополнительные виды обучения / Additional types of training
1 семестр /1 семестр / Semester 1
EDUC21001
DSh
Дене шынықтыру
ОҚТ
2
диф.
Жалпы білім беру модулі.
1401(1)
Физическая культура
ДВО
cынақ
Модуль общей
FK
Physical Culture
AE
диф.зач
образованности.
1401(1)
ет
Module of the general education.
PhT
mixed1401(1)
gradingsystem
test

EDUC21001

Жалпы білім беру модулі.
Модуль общей
образованности.
Module of the general education.

DSh
1401(2)
FK
1401(2)
PhT
1401(2)

Оқу практикасы
Учебная практика
Educational internship

EDIN 22015
INEX 22015
PWIN 22015
Оқу және ӛндірістік
практиканың модулі
Модуль учебных и
производственных практик
Module educational and work
practice
EDUC21001

Дене шынықтыру
Физическая культура
Physical Culture

DSh

Дене шынықтыру
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2 семестр /2 семестр / Semester 2
ОҚТ
2
ДВО
AE

ОҚТ
ДВО
AE

4

2

3 семестр /3 семестр / Semester 3
ОҚТ
2

Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

ӘҚА
УКА
UCА

Денешынықтыру
және спорт
кафедрасы
Кафедра
физической
культуры и спорта
Department
of
Physical culture and
sports

диф.
cынақ
диф.зач
ет
mixedgradingsystem
test

ӘҚА
УКА
UCА

есеп
отчет
report

КҚF
ПКF
PCF

Денешынықтыру
және спорт
кафедрасы
Кафедра
физической
культуры и спорта
Department
of
Physical culture and
sports
Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

диф.

ӘҚА

Денешынықтыру

Жалпы білім беру модулі.
Модуль общей
образованности.
Module of the general education.

1401(3)
FK
1401(3)
PhT
1401(3)

Физическая культура
Physical Culture

EDUC21001

DSh
1401(4)
FK
1401(4)
PhT
1401(4)

Дене шынықтыру
Физическая культура
Physical Culture

Жалпы білім беру модулі.
Модуль общей
образованности.
Module of the general education.

EDIN 22015
INEX 22015
PWIN 22015
Оқу және ӛндірістік практика
модулі
Модуль учебных и
производственных практик
Module educational and work
practice

Ӛндірістік практика
Производственная
практика
Industrial externship

EDIN 22015
INEX 22015
PWIN 22015
Оқу және ӛндірістік практика
модулі
Модуль учебных и
производственных практик
Module educational and work
practice

Ӛндірістік практика
Производственная
практика
Industrial externship

EDIN 22015
INEX 22015

Ӛндірістік практика
Производственная
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ДВО
AE

cынақ
диф.зач
ет
mixedgradingsystem
test

УКА
UCА

және спорт
кафедрасы
Кафедра
физической
культуры и спорта
Department
of
Physical culture and
sports

диф.
cынақ
диф.зач
ет
mixedgradingsystem
test

ӘҚА
УКА
UCА

есеп
отчет
report

КҚF
ПКF
PCF

Денешынықтыру
және спорт
кафедрасы
Кафедра
физической
культуры и спорта
Department
of
Physical culture and
sports
Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

6 семестр /6 семестр / Semester 6
ОҚТ
2
4
ДВО
AE

есеп
отчет
report

КҚF
ПКF
PCF

Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

8 семестр /8 семестр / Semester 8
ОҚТ
3
8
ДВО

есеп
отчет

КҚF
ПКF

Ғимараттарды және
үймереттерді

4 семестр /4 семестр / Semester 4
ОҚТ
2
ДВО
AE

ОҚТ
ДВО
AE

1

2

PWIN 22015
практика
AE
report
PCF
Оқу және ӛндірістік практика
Industrial externship
модулі
Модуль учебных и
производственных практик
Module educational and work
practice
EDIN 22015
Дипломалды практика
ОҚТ
3
8
есеп
КҚF
INEX 22015
Преддипломная
ДВО
отчет
ПКF
PWIN 22015
практика
AE
report
PCF
Оқу және ӛндірістік практика
Pre-diploma work
модулі
internship
Модуль учебных и
производственных практик
Module educational and work
practice
Біліктілік аясынан тыс қосымша модульдер / Дополнительные модули, выходящие за рамки квалификации / Additional modules beyond qualification
Теориялық білім беру бойынша барлығы
129 202
Всего теоретического обучения
Total for theoretical training
Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы
153 240
Итого по образовательной программе
Total for education program

жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures
Ғимараттарды және
үймереттерді
жобалау
Проектирование
зданий и
сооружений
Design of buildings
and structures

*Дене шынықтыру – дене шынықтыру бойынша сабақтың жалпы көлемі студенттің апталық орташа жүктемесіне кірмейді / Физическая культура - общий объем
занятий по физической культуре не входит в среднюю недельную нагрузку студента./ Physical training - the total amount of physical training classes is not included in the
average weekly workload of the student.
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19

2

4

5

2

19

2

6

5

2

19

2

4

5

4

2

17

2

5

4

6

19

6

3

5

17

7

5

6

19

2
3

2
3

4
8
Барлығы/
Всего /
Total:

17

26

129

885

30

6 /-

1

25

960

33

6/ 1

1

21

930

29

1

7/-

1

20

870

29

6/-

1

19

870

29

6/-

2/2

2

19

915

30

5/-

2/3

19

870

30

6/-

1/2

8

4
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Барлығы /Всего/Total

Қорытынды аттестация
/Итоговая аттестация
/Final assessment

Дипломалды практика
/Преддипломная
практика
/Pre-degree internship

Өндірістік практика
/Производственная
практика/Industrial
externship

Оқу практика /Учебная
практика
/Educational internship
4

1
15

21

ҚР бойынша кредиттер саны /Количество кредитов РК / Amount
of RK credits

Саны/Количество/Amount

3

3

3

9

555

30

-/1

6

3

3

153

6855

240

42/2

4

Курстық жұмыс/жоба
Курсовая работа
/проект
/Course paper/ project

Физкультура

3

Диф.сынақ
/диф.зачет
/Mixed-grading-system
test

Теориялық білім
/Теоретическое обучение
/Theoretical classes

3

Емтихан/ МЭ
Экзамен/ГЭ
Exam/SE

ТК/КВ/EC

4

ECTS

МК/ОК/CC

1

Барлық сағат саны
/Всего в часах/Total amount in hours

Меңгерілетін модульдер саны
/Количество осваиваемых модулей
/Amount of modules to be studied

1

Оқылатын
пәндер саны
/Количество
изучаемых
дисциплин
/Amount of
subjects

Семестр /Семестр /Semester

Курс /Курс /Course

4 Білім беру бағдарламасының модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі
/Cводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей образовательной программы
/ Summary table displaying the amount of obtained credits within the modular education program

2 /-

7/7

Білім беру үдерісін ұйымдастыру /Организация образовательного процесса
/ Organization of educational process
1 Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: ҰБТ тапсыру, тӛртінші пән – физика.
Особые вступительные требования: сдача ЕНТ, четвертый предмет – физика.
Specific admission requirements: delivery of UNT, the fourth subject Physics.
2 Бұрын алынған білімді тануға қатысты ерекше шарттар: Жалпы орта білім туралы
сертификатының болуы немесе техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру
диплом. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттары, білім беру
саласындағы уәкілетті органға нострификациялау тәртібін ӛтуі керек.
Особые условия для признания предшествующего обучения: наличие аттестата об
общем среднем образовании или диплом о техническом и профессиональном, после среднем
образовании. Документы об образовании, выданные зарубежными учебными организациями,
должны пройти процедуру нострификации в Уполномоченном органе в области образования.
Specific arrangements for recognition of prior learning:
the presence of General Certificate of Secondary Education or a diploma of technical and
vocational, post-secondary education. Education documents issued by foreign educational
institutions must undergo the procedure of nostrification to the authorized body in the field of
education.
3 Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Бакалавр дәрежесін алу үшін, студент келесі
бағдарлама талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
• OП үшін оқыту нәтижелерін игеру.
• кем дегенде 129 кредиттер жалпы сыйымдылығы оқыған барлық оқу пәндері бойынша оң
бағаларын бар болуы.
• компанияда кәсіби практиканы және оқу практикасын ӛту.
• мамандық бойынша мемлекеттік емтиханды сәтті тапсыру.
• диспломдық жобаны дайындау және қорғау.
Требования и правила присвоению степени: Для получения степени бакалавра, студент
должен отвечать следующим требованиям программы:
• Освоить результаты обучения по ОП.
• Иметь положительные оценки по всем изученным учебным дисциплинам с общим объемом
не менее 129 кредитов.
• Пройти учебную практику и профессиональную практику в компании.
• Успешно сдать государственный экзамен по специальности.
• Подготовить и защитить дипломный проект.
Qualification requirements and regulations:
To obtain a bachelor's degree, a student must meet the following program requirements:
• To master the learning outcomes for OP.
• Have a positive grades in all academic disciplines studied with a total capacity of at least 129
credits.
• Complete the training and practice of professional practice in the company.
• Successfully pass a state examination in the specialty.
• To prepare and defend a thesis.
4 Түлектердің кәсіби бейіні: Білім беру бағдарламасының түлегіне 5В075200-Инженерлік
жүйелер және желілер мамандығы бойынша техника және технологиялар бакалавры
академиялық дәрежесі беріледі. Оқуды тамамдаған түлекке тӛменде кӛрсетілген қызметтерді
атқаруға рұқсат етіледі: учаске шебері, цех (учаске) бастығы, жұмыс ӛндіруші, инженерконструктор, жылу техникасы инженері, инженер-лаборант, сапа бойынша инженер,
қондырғыларды жинақтау бойынша инженер, құрылыс жүмыстарын қадағалау инженері,
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ғылыми-техникалык ақпарат бойынша инженер, еңбекті ұйымдастыру және ӛндірісті
басқаруды үйымдастыру бойынша инженер, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі
бойынша инженер, жӛндеу бойынша инженер, техник-конструктор, техник-лаборант, еңбек
бойынша техник, жетекші, ғылыми-зерттеу, конструкторлық, технологиялық, жобалау және
іздестіру ұжымдары үшін ортак ғылыми және техникалық қызметкері және т.б.
Профессиональный профиль выпускников: Выпускнику данной образовательной
программы присуждается академическая степень бакалавра техники и технологий по
специальности 5В075200-Инженерные системы и сети. Выпускнику, получившему
образование по специальности разрешается выполнение работ по нижеперечисленным
должностям: мастер участка, начальник цеха (участка), производитель работ, инженерконструктор, инженер теплотехник, инженер-лаборант, инженер по качеству, инженер по
комплектации оборудования, инженер по надзору за строительством, инженер по научнотехнической информации, инженер по организации труда и управлению производством,
инженер по охране труда и технике безопасности, инженер по ремонту, техник-конструктор,
техник-лаборант, техник по труду, руководитель, общий научный и технический работник
для научно-исследовательских, конструкторских, технологических, проектных и
изыскательских организаций и др.
Occupational profile/s of graduates: The graduate of this study program are awarded the
academic degree of bachelor of engineering and technologies on specialty 5В075200-Engineering
systems and networks. The graduate who received a degree are allowed to perform work on the
following posts: foreman, foreman (site), the manufacturer of works, the engineer-designer,
engineer, heating engineer, engineer technician, quality engineer, engineer equipment, engineer
construction supervision engineer of scientific and technical information, engineer in labour
organization and production management, engineer on labor protection and safety, repair engineer,
technician-designer, lab technician, technician labor, leader, General scientific and technical worker
for research, design, technological, design and survey organizations, etc.
5 Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: Білім беру бағдарламасы
теориялық оқыту пәндерін ҚР 129 кредиттер негізінде дәрістер, практикалық пәндер,
семинарлар және зертханалық жұмыстар түрінде және оқу, ӛндірістік практикалар ҚР 13
кредит негізде іске асырылады. Техникалық мамандықтар үшін оқытудың теориялық
бӛліміне курстық жұмыстар мен жобалар міндетті түрде кіруі тиіс. Диплом жобасын жазу
және қорғау қорытынды аттестация болып табылады.
Способы и методы реализации образовательной программы: Образовательная
программа реализуется в виде теоретического обучения дисциплин в формах лекций,
практических занятий, семинаров и лабораторных работ 129 кредитов РК и прохождения
учебных и производственных практик в объеме 13 кредитов РК. Для технических
специальностей теоретическая часть обучения включает обязательное выполнение курсовых
работ и проектов. Итоговой аттестацией является написание и защита дипломного проекта.
Methods and techniques for programme delivery: The educational program is realized in the
form of theoretical training courses in lecture form, workshops, seminars and laboratory work 129
credits of RK and the passage educational and industrial practices in the amount of 13 credits of
RK. For technical specialties theoretical part of the training includes the mandatory execution of
term papers and projects. Final certification is writing and defense of a diploma project (work).
6 Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Модульдер / пәндер тұрғысында оқу
нәтижелерін бағалау критерийлері силлабуста сипатталады. Түсініктемелер аудару тетігі бар
ҚР БҒМ және оның сипаттамасы бұйрығымен бекітілген Ұлттық шкала, Еуропалық жүйелер
тӛмендегі кестеде келтірілген бағалайды.
Критерии оценки результатов обучения: Критерии оценки результатов обучения в разрезе
модулей / дисциплин описываются в силлабусах. Национальная оценочная шкала,
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утвержденная приказом МОН РК и ее описание с пояснениями механизма перевода оценок в
европейскую систем представлена в нижеследующей таблице.
Assessment criteria of Learning Outcomes: The criteria for assessment of learning outcomes in
the context of modules / disciplines are described in the syllabus. National rating scale, approved by
order of MES and its description with explanations transfer mechanism estimates the European
systems are presented in the table below.
ҚР бойынша баға/ Оценки по РК/ Grades for RK
Әріптік жүйе
бойынша баға
/Оценка по
буквенной
системе /
Evaluation by
letter system

% түрінде/
%-ное
содержание /
in per cent

Дәстүрлі жүйе
бойынша баға/
Оценка по
традиционной системе
/ Evaluation according to
the traditional system

A
AB+
B
BC+

Баллдардың
цифрлік
эквиваленті/
Цифровой
эквивалент
баллов /
Equivalent in
points
4.0
3.67
3.33
3.0
2.67
2.33

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74

Ӛте жақсы/Отлично

C
CD+
D

2.0
1.67
1.33
1.0

65-69
60-64
55-59
50-54

F

0

0-49

Жақсы/Хорошо
Жақсы/Хорошо
Қанағаттанарлық/
Удовлетворительно
Қанағаттанарлық/
Удовлетворительно
Қанағаттанарлық/
Удовлетворительно
Қанағаттанарлықсыз/
Неудовлетворительно
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ECTS бойынша баға/ Оценки
по ECTS / Grades for ECTS
Әріптік жүйе
Definition
бойынша
баға/
Оценка по
буквенной
системе /
Evaluation by
letter system
А
Excellent
В
С

Very good
Good

D

Satisfactory

E

Sufficient

FX, F

Fail

