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Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / The Passport of
Education Program
Білім беру бағдарламасы ғимараттар мен имараттардың құрылыс
Қолдану саласы/
алаңдарында, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықта, жылугазбен
Область применения /
жабдықтау, сумен жабдықтау және суды әкету нысандарын жобалау
Application area
және ғылыми зерттеу ұйымдарында кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін
инженерлік-техникалық бағыттағы кадрларды дайындауға арналған.
Образовательная программа предназначена для подготовки кадров
инженерно-технического
направления,
осуществляющих
профессиональную деятельность на объектах строительства зданий и
сооружений, жилищно-коммунального хозяйства, теплогазоснабжения,
водоснабжения и водоотведения,
в проектных и научноисследовательских организациях.

Білім беру бағдарламасының
коды мен атауы/Код и
наименование
образовательной программы /
The code and name of
education program
Нормативтік-құқықтық
қамтылуы/Нормативноправовое обеспечение / The
regulatory and legal support

The educational program is intended for training of the technical direction,
carrying out professional activity on construction objects of buildings and
constructions, housing and communal services, heatgas supply, water supply
and water disposal, in the design and research organizations.
6В07352 - Инженерлік жүйелер және желілер
6В07352 - Инженерные системы и сети
6В07352 - Еngineering systems and networks
«Білім» туралы Қазақстан Республикасының Заңы.
Жоғары білім МЖББС (31.10.2018ж. №604).
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.
Жоғарғы және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім
беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары қызметінің
үлгілік ережелері (30.10.2018 ж. №595).
Кредиттік технология бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережелері
(12.10.2018 ж. №563).
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды
дайындау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (13.10.2018 ж.
№569).
Закон Республики Казахстан «Об образовании».
ГОСО высшего образования (31.10.2018, №604).
Отраслевая рамка квалификаций в сфере строительства и жилищнокоммунального 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
жилищнокоммунального хозяйства.
Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих
образовательные программы высшего и (или) послевузовского
образования (30.10.2018 г. №595).
Правила организации учебного процесса по кредитной технологии
обучения (12.10.2018 г. №563).
Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и
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послевузовским образованием (13.10.2018 г. №569).
Law “On Education” of the Republic of Kazakhstan.
State General Education Standard on higher education (31.10.2018, №604).
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.
Standard Rules for the Activities of Educational Organizations that Implement
Study Programs of Higher and (or) Postgraduate Education (30.10.2018
№595).
Rules for the Organization of the Educational Process on the Credit
Technology of Education (12.10.2018, №563).
Classifier of Areas of Training with Higher and Postgraduate Education
(13.10.2018 №569).
Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в
рамках образовательной программы / Profile map of education program
Инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау, салу, пайдалану және қайта
ББ мақсаты/Цель ОП /
Objective of Education Program құру саласындағы білікті, бәсекеге қабілетті бакалаврларды, сумен
жабдықтау, жылу-газбен жабдықтау нысандарын, тазарту құрылыстарын
жобалау, салу, пайдалану және қайта құру саласында білім
алушылардың жеке және кәсіби қасиеттерін қалыптастыру және
шығармашылық әлеуетін дамыту үшін инновациялық білім беру
технологияларын пайдалана отырып кешенді дайындау.
Комплексная подготовка квалифицированных, конкурентоспособных
бакалавров в области проектирования, строительства, эксплуатации и
реконструкции инженерных систем и сетей, объектов водоснабжения,
теплогазоснабжения, очистных сооружений с использованием
инновационных образовательных технологий для формирования
личностных и профессиональных качеств и развития творческого
потенциала обучающихся.
Complex training of the qualified, competitive bachelors in the field of
design, constructions, operation and reconstruction of engineering systems
and networks, subjects to water supply, heatgas supply, treatment facilities
with use of innovative educational technologies for formation of personal and
professional qualities and development of creative potential of students.
Білім беру бағдарламасының Бағдарламаның cұранысқа иелігі мен өзектілігі тұрғын үй-коммуналдық
тұжырымдамасы/Концепция шаруашылықта энергия тиімділігін арттырудың басымдықтары бар
образовательной программы / тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін салу, жаңғырту, қайта жаңарту
және қайта құру үшін жоғары білікті мамандарға қойылатын жыл
The concept of education
сайынғы талаптардың өсуіне байланысты.
program
Бұл білім беру бағдарламасының артықшылығы - жұмыс орындарының
көптігі, жоғары оқу орындарының оқытушыларының оқу үдерісін
сапалы қамтамасыз ету мүмкіндігі.
Білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін жүзеге асырудың
мақсаттары, нәтижелері, мазмұны, шарттары мен технологиялары
инженерлік жүйелер мен желілерді жобалау, салу, пайдалану және қайта
құру бойынша жоғары оқу орнының даярлау сапасын бағалауды
реттейді және білім алушыларды оқытудың сапасын қамтамасыз ететін
материалдарды және тиісті білім беру технологияларын енгізуді
қамтиды.
Актуальность

и

востребованность
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программы

определяется

возрастающими ежегодно потребностями в кадрах высокой
квалификации для строительства, реновации, модернизации и
реконструкции систем жизнеобеспечения с приоритетами повышения
энергоэффективности в сфере жилищного и коммунального хозяйства.
Преимуществами данной образовательной программы являются:
направленность на формирование
тех компетенций, которые
представляются наиболее актуальными в долгосрочной перспективе
развития
строительной
и
жилищно-коммунальных
отраслей;
возможность
качественного
обеспечения
учебного
процесса
преподавателями вуза; многовариантность рабочих мест.
Образовательная программа регламентирует цели, результаты,
содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки выпускника в области
проектирования, строительства, эксплуатации и реконструкции
инженерных систем и сетей,
и включает в себя материалы,
обеспечивающие качество подготовки обучающихся и реализацию
соответствующей образовательной технологии.
The relevance and demand of the program decides by the needs for shots of
high qualification increasing annually for construction, renovation,
modernization and reconstruction of life support systems on priorities of
increase in energy efficiency in the sphere of housing and municipal services.
Advantages of this educational program are: orientation on formation of those
competences which are represented the most relevant in the long term of
development construction and the housing-and-municipal industries;
possibility of high-quality ensuring educational process by teachers of higher
education institution; diversity of jobs.
The educational program regulates the purposes, results, contents, conditions
and technologies of realization of educational process, assessment of quality
of training of the graduate in the field of design, construction, operation and
reconstruction of engineering systems and networks, and includes the
materials providing quality of training of students and realization of the
appropriate educational technology.
Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника /
Graduate Qualification Characteristics
6В07352 «Инженерлік жүйелер және желілер» білім беру бағдарламасы
Берілетін дәреже:
бойынша техника және технология бакалавры
Присуждаемая степень:
Degree Awarded:
Бакалавр техники и технологии по образовательной программе
6В07352 «Инженерные системы и сети»
Bachelor of the equipment and technology for the educational program
6В07352 «Engineering systems and networks»
Маманның лауазымдарының Жылыту және желдетуді жобалаушы инженер, сумен жабдықтау және
канализация жобалаушы инженер, сыртқы жылу желілерін жобалаушы
тізімі/Перечень должностей
инженер, газбен жабдықтауды жобалаушы инженер, учаске шебері, цех
специалиста / List of a
(учаске) бастығы, инженер-конструктор, жылу техникасы инженері,
specialist’s positions
инженер-лаборант, сапа бойынша инженер, қондырғыларды жинақтау
бойынша инженер, құрылыс жүмыстарын қадағалау инженері, ғылымитехникалык ақпарат бойынша инженер, еңбекті ұйымдастыру және
өндірісті басқаруды үйымдастыру бойынша инженер, еңбекті қорғау
және техника қауіпсіздігі бойынша инженер, жөндеу 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.
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Инженер-проектировщик
отопления
и
вентиляции,
инженерпроектировщиек
водоснабжения
и
канализации,
инженерпроектировщик наружных тепловых сетей, инженер- проектировщик
газоснабжения, инженер-конструктор; мастер участка, начальник цеха
(участка), 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, техникконструктор, 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 design engineer of heating and ventilation, the engineerproyektirovshchiyek of water supply and the sewerage, the design engineer of
external thermal networks, the engineer - the designer of gas supply, the
design engineer; the job foremaster, the foreman (site), the heating engineer,
the lab technician, the quality engineer, an equipment complete set engineer,
the construction supervision engineer, the scientific and technical information
engineer, the engineer on the organization of work and production
management, the safety engineer, the repair engineer, the technician-designer,
the technician-laboratory assistant, the technician on work, the head, the
general scientific and technical worker for the research, design, technological,
design and prospecting 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.

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; су қабылдау және тазарту
стансасы; жылу көздері; газ сақтау қоймалары; әртүрлі мақсаттардағы
ғимараттар мен имараттардың ішкі инженерлік жүйелерін пайдалану
бөлімдері; қала аумағының, құрылыс және өндірістік аумақтардың
канализациясы, жылу, су және газбен жабдықтауды тарату жүйелері.
Строительно-монтажные управления и организации;
предприятия
жилищно-коммунального хозяйства; водозаборные и очистные станции,
источники теплоты, газохранилища; подразделения эксплуатации
внутренних инженерных систем зданий и сооружений различного
назначения; распределительные системы тепло-, водо- и газоснабжения,
канализации городских территорий, строительных и промышленных
площадок.
Construction managements and organizations; enterprises of housing and
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communal services; water intaking and treatment plants, sources of warmth,
gas storage; divisions of operation of internal engineering systems of
buildings and constructions of different function; distributive systems warm,
water - and gas supply, the sewerage of urban areas, building and industrial
sites.
Кәсіби қызмет функциялары Инженерлік жүйелер мен желілердің құрылысын, оларды әрі қарай
Функции
и
виды пайдалануды, қайта жаңарту және жаңғыртуды дайындау және енгізу
үдерісін ұйымдастыруды және басқаруды жүзеге асырады; зерттеу
профессиоанальной
жүргізеді; ғылыми зерттеулердің нәтижелерін өндіріске енгізеді.
деятельности
Functions
of
Professional Білім беру бағдарламасының түлегі кәсіби қызметтің келесі түрлерімен
айналыса
алады:
ғылыми-зерттеу;
аналитикалық;
жобалау;
Activity
технологиялық; өндіріс; ұйымдастырушылық және басқарушылық;
қызмет көрсету және пайдалану.
Осуществляет организацию и руководство процессом подготовки и
осуществления строительства инженерных систем и сетей, дальнейшей
их эксплуатации, реконструкции и модернизации; выполняет научные
исследования; внедряет результаты
научных исследований в
производство.
Выпускник образовательной программы занимается следующими
видами профессиональной деятельности: научно-исследовательская;
аналитическая;
проектная;
технологическая;
производственная;
организационно-управленческая; сервисно-эксплуатационная.
Performs the organization and management of process of preparation and
implementation of construction of engineering systems and networks, their
further operation, reconstruction and modernization; carries out scientific
research; introduces results of scientific research in production.
The graduate of the educational program is engaged in the following types of
professional activity: research; analytical; design; technological; production;
organizational and administrative; service and operational.
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2. Құзыреттілік/бейін картасы/Карта/профиль компетенций
Әмбебап құзыреттілік(ӘҚ)/
Универсальные
компетенции (УК) /
Universalcompetences (UC)

Оқыту нәтижелері (УК мөлшері)/
Результаты обучения (единицы УК) /
Result of training (GPC units)

ӘҚА – коммуникациялық
құралдар мен
технологиялардың заманауи
қолдану мүмкіндігі.
УКА – способность
использовать современные
коммуникационные средства и
технологии.
UCА – to use modern
communication tools and
technologies.

ОН1 – Жеке, мәдени тұрғыдан және кәсіби қарым-қатынас бағыттарындағы
мәселелерді шешуде ауызша және жазбаша түрде қазақ, орыс және шет
тілдерінде байланыс жасау.
РО1 – Вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на казахском,
русском и иностранном языках для решения задач межличностного,
межкультурного и профессионального общения.
RT1– Тo get into communication in oral and written forms in Kazakh, Russian and
foreign languages in order to solve problems of interpersonal, intercultural, and
professional interactions.
ОН2 – Ақпараттарды іздеу, сақтау, өңдеу, қорғау және таратуда цифрлық
технологияны, әртүрлі ақпараттық және коммуникациялық технологияларды
қолдану және тіршіліктің әртүрлі салаларында кәсіпкерлік білімді қолдана білу.
РО2 - Использовать цифровую технологию, различные виды информационнокоммуникационных технологий по поиску, хранению, обработке, защите и
распространению информации и применять предпринимательские знания в
различных сферах жизнедеятельности.
RT2 – Тo use digital technologies, various types of information and communication
technologies for search, storage, processing, protection, and dissemination of
information, as well as to apply economic knowledge in various spheres of activity.
ОН3 – Әлемдік көзқарасты қалыптастыруда философиялық білімді қолдана білу,
сонымен бірге азаматтық ұстаным қалыптастыруда тарихи дамудың негізгі
этаптары мен заңдылықтарын талдай білу мүмкіндігі.
РО3 –Применять философские знания для формирования мировоззренческой
позиции, анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции.
RT3 – Тo apply philosophical knowledge for the formation of world view, to analyze
the main stages and patterns of the historical development of society in order to
increase civic engagement.

ӘҚВ – Біртұтас ғылыми
жүйелік көзқарасқа
негізделген әртүрлі.
жағдайларды бағалау қабілеті
УКВ – способность оценивать
различные ситуации на основе
целостного системного
научного мировоззрения.
UCВ – ability to assess various
situations based on a holistic
systemic scientific worldview.

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлдшері) пәндер атауы /
Наименование дисциплин, формирующтх
результаты обучения (единицы компетенций) /
Names of Courses that Form Results of Training
(units of competences)
1. Шетел тілі / Иностранный язык / Foreign language
2. Қазақ (орыс) тілі / Казахский (русский) язык /
Kazakh (Russian) language

1. Өнеркәсіп бойынша цифрлық технология /
Цифровые технологии по отраслям применения /
Digital technologies by branches of application
2. Ақпараттық және коммуникациялық
технологиялар/ Информационнокоммуникационные технологии / Information and
communication technology
3. Кәсіпкерлік және бизнес / Предпринимательство и
бизнес / Entrepreneurship and business
1. Қазақстанның қазіргі заман тарихы / Современная
история Казахстана / Мodern history of Kazakhstan
2. Рухани жаңғыру / Рухани жангыру / Rukhani
Zhangyru
3. Философия / Философия / Philosophy
4. Әлеуметтік және саяси білім модулі / Модуль
социально-политических знаний / Social and Political
Knowledge Module

ӘҚС – әлеуметтік ортада
адамды қалыптастыру және
анықтау қабілеті, салауатты
өмір салтын ұстану.
УКС– способность
формировать и определять
личность в социальной среде
и ориентироваться на
здоровый образ жизни.
UCС – ability to form and
define a person in a social
environment and focus on a
healthy lifestyle.

Жалпы кәсіби құзыреттілік/
Общепрофессиональные
компетенции (ОПК) /
General Professional
Competences (GPC)

ОН4 – Дене шынықтырудың әдістерімен және құралдарымен толыққанды
әлеуметтік және кәсіби қызметті қамтамасыз ету, қауіпсіздік мәдениетін
меңгеру, экологиялық жағдайдан хабардар болу.
РО4 - Обеспечить полноценную социальную и профессиональную
деятельность методами и средствами физической культуры, владеть культурой
безопасности, обладать экологическим сознанием.
RT4–Тo provide a full-fledged social and professional activities by tools of physical
culture, to master a safety culture, to promote an environmental awareness.
ОН5 - Құқықтық сауаттылықтыарттыру, мінез-құлық мәдениеті мен қарымқатынастың этикалық нормаларын, кәсіби міндеттерін орындау.
РО5 – Обладать достаточным уровнем правосознания, исполнять
профессиональные обязанности ипринципы культуры поведения и этические
нормы общения.
RT5 – Тo have a sufficient level of legal awareness, to execute faithfully professional
duties, and to follow principles of positive behavior and ethical norms of
communication
Оқыту нәтижелері (ОПК млшері)/ Результаты обучения (единицы ОПК) /
Result of training (GPC units)

ЖКҚA - компьютерлік
ОН6 - Кәсіби мәселелерді шешу үшін теориялық және тәжірибелік зерттеулерде
жобалау құралдарымен
математикалық ақпаратты өңдеу әдістерін қолдану.
инженерлік жүйелердің
РО6 -Применять
методы
математической
обработки
информации,
блоктарын, түйіндерін
теоретического
и
экспериментального
исследования
для
решения
дайындауға және
профессиональных задач.
құрылымдауға,
RT6 -To be able to apply methods of mathematical information processing, a
математикалық моделін
theoretical and pilot study to the solution of professional tasks.
тұрғызуға қабілеттілік.
ОПКA - способность к
построению математических
ОН7 -Инженерлік жүйелер мен желілердің элементтері мен жабдықтарын білікті
моделей объектов,
есептеуді жүргізу, сызбаларға техникалық шешімдерді сапалы түрде жобалау
конструированию и
дағдыларын иелену.
разработке узлов, блоков
РО7 -Владеть навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и
инженерных систем с
оборудования инженерных систем и сетей,
качественного оформления
использованием средств
технических решений на чертежах.
компьютерного
RT7 -To own skills of carrying out the qualified calculations of elements and the
проектирования.
equipment of engineering systems and networks, high-quality registration of technical
GPCА- аbility to creation of
solutions on drawings.
mathematical models of objects,
Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

1. Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical
Training
2. Основы экологии и безопасности
жизнедеятельности / Fundamentals of ecology and life
safety

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет /
Антикоррупционная культура / Anti-corruption
culture
4. Іскери риторика/ Деловая риторика/ Вusiness
rhetoric

Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Наименование дисциплин, формирующих
результаты обучения (единицы компетенций) /
Names of Courses that Form Results of Training
(units of competences)
1. Физика/Физика/Physics
2. Математика/Математика/Mathematics
3. Инженерлік механика/Инженерная
механика/Engineering mechanics

1. Инженерлік механика/Инженерная
механика/Engineering mechanics
2. Сәулет-құрылыстық сызу/Архитектурностроительное черчение/Architectural construction
drawing
3. Жобалаудағы BIM технологиясы/Технология BIM
проектирования/BIM technology of design

designing and development of
knots, blocks of engineering
systems with use of means of
computer design.
ЖКҚB - қалақұрылыс
әлеуметтік қажеттіліктерін
болжауға және оларды
инженерлік жүйелер және
желілерді жобалаудың әртүрлі
кезеңінде қолдануға
қабілеттілік.
ОПКB - способность к
прогнозированию
градостроительных
социальных потребностей и
использование их на
различных этапах
проектирования инженерных
систем и сетей.
GPCB - аbility to forecasting
town-planning social
requirements and to their use at
various design stages of
engineering systems and
networks.
ЖКҚC - инженерлік
жүйелерді кейінгі жобалау
үшін гидравликалық және
жылутехникалық процестер
мен тәртіптеріне талдау
жасауға қабілеттілік.
ОПКC - способность к анализу
гидравлических и
теплотехнических процессов и
режимов для последующего
проектирования инженерных
систем.
GPCC - аbility to the analysis of
hydraulic and heattechnical

ОН7 -Инженерлік жүйелер мен желілердің элементтері мен жабдықтарын білікті
есептеуді жүргізу, сызбаларға техникалық шешімдерді сапалы түрде жобалау
дағдыларын иелену.
РО7 -Владеть навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и
оборудования инженерных систем и сетей,
качественного оформления
технических решений на чертежах.
RT7 -To own skills of carrying out the qualified calculations of elements and the
equipment of engineering systems and networks, high-quality registration of technical
solutions on drawings.

1. Құрылыс материалдары/Cтроительные
материалы/Building materials
2. Сәулет және кұрылыс
конструкциялары/Архитектура и строительные
конструкции /Architecture and building сonstructions
3. Ғимараттың құрылыстық жобалауы/Строительное
проектирование зданий/Construction design of
buildings

ОН8
-Техникалық
құрылғылардың,
технологиялардың,
жүйелердің,
технологиялық процестердің деректерін түсіндіруді, талдауды, өңдеуді және
қолдануды білу.
РО8 -Интерпретировать,
обрабатывать и использовать данные
анализа
инженерно-технических
устройств,
технологий,
систем,
выполнения
технологических процессов.
RT8 -To be able to interpret, process and use data of the analysis of technical devices,
technologies, systems, performance of technological processe

1. Геотехника/Геотехника/Geotechnics
2. Геодезия/Геодезия/Geodesy
3. Оқу практикасы/Учебная практика/Educational
internship
4. Өндірістік практика/Производственная практика/
Production practicality

ОН6 - Кәсіби мәселелерді шешу үшін теориялық және тәжірибелік зерттеулерде
математикалық ақпаратты өңдеу әдістерін қолдану.
РО6 -Применять
методы
математической
обработки
информации,
теоретического
и
экспериментального
исследования
для
решения
профессиональных задач.
RT6 -To be able to apply methods of mathematical information processing, a
theoretical and pilot study to the solution of professional tasks.
ОН8 - Инженерлік-техникалық құрылғылардың, технологиялардың, жүйелердің,
технологиялық процестердің деректерінің талдауларын өңдеу және қолдану.
РО8 -Интерпретировать,
обрабатывать и использовать данные
анализа
инженерно-технических
устройств,
технологий,
систем,
выполнения
технологических процессов.
RT8 -To be able to interpret, process and use data of the analysis of technical devices,
technologies, systems, performance of technological processes

1. Гидравлика және аэродинамика/Гидравлика и
аэродинамика/Hydraulics and aerodynamics
2. Жылу техникасы және құрылыс жылу
физикасы/Теплотехника и строительная
теплофизика
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1. Сұйық және газ механикасы/Механика жидкости
и газа/Mechanics of liquid and gas
2. Техникалық термодинамика, жылу, масса алмасу
жылу физикасы /Техническая термодинамика,
тепломассообмен и теплофизика/Еngineering
thermodynamics, heat, mass transfer thermophysics

processes and the modes for the
subsequent design of
engineering systems.

ОН7 -Инженерлік жүйелер мен желілердің элементтері мен жабдықтарын білікті
есептеуді жүргізу, сызбаларға техникалық шешімдерді сапалы түрде жобалау
дағдыларын иелену.
РО7 -Владеть навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и
оборудования инженерных систем и сетей,
качественного оформления
технических решений на чертежах.
RT7 -To own skills of carrying out the qualified calculations of elements and the
equipment of engineering systems and networks, high-quality registration of technical
solutions on drawings.

Кәсіби құзыреттілік/
Профессиональные
компетенции (ПК) /
Professional Competences

Оқыту нәтижесі (ПК мөлшері)/ Результат обучения (единицы ПК) /
The result of training (PC units)

КҚА - су жинау және тазалау
ОН7 -Инженерлік жүйелер мен желілердің элементтері мен жабдықтарын білікті
имараттарын, елді мекендерді есептеуді жүргізу, сызбаларға техникалық шешімдерді сапалы түрде жобалау
сумен жабдықтау және суды
дағдыларын иелену.
әкету желілерін пайдалану
РО7 -Владеть навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и
және құрылысы, жобалау
оборудования инженерных систем и сетей,
качественного оформления
саласындағы кәсіби қызметтің технических решений на чертежах.
барлық түрлерін жүзеге
RT7 -To own skills of carrying out the qualified calculations of elements and the
асыруға қабілеттілік.
equipment of engineering systems and networks, high-quality registration of technical
ПКА –способность
solutions on drawings.
осуществлять все виды
ОН9 - Саланы перспективті дамыту талаптарына сай келетін тиімді жобалық
профессиональной
әзірлемелерді алуды қамтамасыз ететін заманауи жобалау әдістеріне ие болу.
деятельности в области
РО9 -Владеть современными методами проектирования, обеспечивающими
проектирования,
получение эффективных проектных разработок, отвечающих требованиям
строительства и эксплуатации перспективного развития отрасли.
сетей водоснабжения и
RT9 - To own the modern design methods providing the effective design
водоотведения населенных
developments meeting the requirements of perspective development of the industry.
пунктов; водозаборных и
ОН11 -Инженерлік жүйелер мен желілерді өндіру, жинақтау, іске қосу, сынақтан
очистных сооружений.
өткізу, тұрғызу және пайдалануға беруде авторлық қадағалауды жүргізуге,
PCA - аbility to carry out all
әзірленген шешімдер мен жобаларды іске асыруға қатысу.
types of professional
РО11 -Участвовать во внедрении разработанных решений и проектов, в
activity in the field of design,
осуществлении авторского надзора при изготовлении, возведении, монтаже,
construction and operation of
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию инженерных систем и сетей.
networks of water supply and
RT11 -To participate in introduction of the developed decisions and projects, in
water disposal of settlements;
implementation of architectural supervision at production, construction, installation,
water intaking and treatment
adjustment, tests and commissioning of engineering systems and networks.
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1. Гидравлика және аэродинамика/Гидравлика и
аэродинамика/Hydraulics and aerodynamics
2. Жылу техникасы және құрылыс жылу
физикасы/Теплотехника и строительная
теплофизика
3. Сұйық және газ механикасы/Механика жидкости
и газа/Mechanics of liquid and gas
4. Техникалық термодинамика, жылу, масса алмасу
және жылу физикасы /Техническая термодинамика,
тепломассообмен и теплофизика
Оқыту нәтижесін қалыптастыратын
(құзыреттілік мөлшері) пәндер атауы/
Наименование дисциплин, формирующих
результаты обучения (единицы компетенций) /
The name of courses that form the results of training
(units of competences)
1. Су қабылдау имараттары /Водозаборные
сооружения /Water intaking constructions
2. Сумен жабдықтаудің сыртқы желілері /Наружные
сети водоснабжения/Exterior networks of water supply
3. Суды әкетудің сыртқы желілері/Наружные сети
канализации/ Exterior networks of the water drain
4. Су қабылдау жүйелері/Системы приема
воды/Systems of intake of water
1. Сумен жабдықтаудің сыртқы желілері /Наружные
сети водоснабжения/Exterior networks of water supply
2. Суды әкетудің сыртқы желілері/Наружные сети
канализации/ Exterior networks of the water drain

1. Сарқынды суларды тазарту
технологиясы/Технология очистки сточных
вод/Technology of a sewage treatment
2. Табиғи суларды тазарту
технологиясы/Технология очистки природных
вод/Technology of cleanout of natural waters
3. Өндірістік практика/Производственная практика/
Production practicality

facilities.
КҚВ - елді мекендерді
жылугазбен жабдықтау
жүйесін, жылу көзін
пайдалануда және құрылысы,
жобалау саласындағы кәсіби
қызметтің барлық түрлерін
жүзеге асыруға қабілеттілік.
ПКВ – способность
осуществлять все виды
профессиональной
деятельности в области
проектирования,
строительства и эксплуатации
источников теплоты, сетей
теплогазоснабжения
населенных пунктов.
PCВ- аbility to carry out all
types of professional
activity in the field of design,
construction and operation of
sources of warmth, networks of
heatgas supply of settlements.

КҚС - ғимараттар және
имараттардың
микроклиматын қамтамасыз
ету, сумен жабдықтау, суды
әкету жүйесін пайдалануда
және құрылысы, жобалау
саласындағы кәсіби қызметтің
барлық түрлерін жүзеге
асыруға қабілеттілік.
ПКС - способность
осуществлять все виды
профессиональной

ОН7 -Инженерлік жүйелер мен желілердің элементтері мен жабдықтарын білікті
есептеуді жүргізу, сызбаларға техникалық шешімдерді сапалы түрде жобалау
дағдыларын иелену.
РО7 -Владеть навыками проведения квалифицированных расчетов элементов и
оборудования инженерных систем и сетей,
качественного оформления
технических решений на чертежах.
RT7 -To own skills of carrying out the qualified calculations of elements and the
equipment of engineering systems and networks, high-quality registration of technical
solutions on drawings.
ОН9 - Саланы перспективті дамыту талаптарына сай келетін тиімді жобалық
әзірлемелерді алуды қамтамасыз ететін заманауи жобалау әдістеріне ие болу.
РО9 -Владеть современными методами проектирования, обеспечивающими
получение эффективных проектных разработок, отвечающих требованиям
перспективного развития отрасли.
RT9 - To own the modern design methods providing the effective design
developments meeting the requirements of perspective development of the industry.

ОН8 - Инженерлік-техникалық құрылғылардың, технологиялардың, жүйелердің,
технологиялық процестердің деректерінің талдауларын өңдеу және қолдану.
РО8 -Интерпретировать,
обрабатывать и использовать данные
анализа
инженерно-технических
устройств,
технологий,
систем,
выполнения
технологических процессов.
RT8 -To be able to interpret, process and use data of the analysis of technical devices,
technologies, systems, performance of technological processes
ОН9 - Саланы перспективті дамыту талаптарына сай келетін тиімді жобалық
әзірлемелерді алуды қамтамасыз ететін заманауи жобалау әдістеріне ие болу.
РО9 -Владеть современными методами проектирования, обеспечивающими
получение эффективных проектных разработок, отвечающих требованиям
перспективного развития отрасли.
RT9 - To own the modern design methods providing the effective design
developments meeting the requirements of perspective development of the industry.
ОН12 -Инженерлік жүйелер мен желілердің кәсіби жабдықтарымен жұмыс істеу
дағдыларын меңгеру, олардың жұмыс ерекшеліктерін және техникалық
сипаттамаларын білу.
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1. Жылуды генерациялайтын қондырғылар/
Теплогенерирующие установки/Heat generating
installations
2. Жылуфикация және жылу желілері/Теплофикация
и тепловые сети/Of a district heating plants and heat
networks
3. Газбен жабдықтаудың қалалық тарату
жүйелері/Городские распределительные системы
газоснабжения/City distributive gas networks
1. Газ желілері және қондырғылары/Газовые сети и
установки/Gas networks and installations
2. Жылумен жабдықтау/Теплоснабжение/Heat supply
3. Дәстүрлі емес және жаңғырмалы энергия
көздері/Нетрадиционные и возобновляемые
источники энергии/Nonconventional and renewable
power sources
4. Су және ауа алабын қорғау/Охрана водного и
воздушного бассейнов/Protection of water and air
basins
1. Баламалы энергетика/Альтернативная
энергетика/Alternative power engineering/Boiler
installations
2. 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
1. Ғимараттардың жылыту жүйелері/Системы
отопления зданий/Heating systems of buildings
2. Желдету және ауаны баптау/Вентиляция и
кондиционирование воздуха/Ventilation and air
conditioning
3. Автоматтандырылған инженерлік жүйелерді
жобалау/Автоматизированное проектирование
инженерных систем/ The automated design of
engineering systems.
1. Тығыздауштар және сорап
стансалары/Нагнетатели и насосные
станции/Superchargers and pump stations

деятельности в области
проектирования,
строительства и эксплуатации
систем водоснабжения,
водоотведения, обеспечения
микроклимата зданий и
сооружений.
PCС – аbility to carry out all
types of professional
activity in the field of design,
construction and operation of
water supply systems, water
disposal, providing a
microclimate of buildings and
constructions.
КҚD - инженерлік жүйелерді
оңтайландыру және
жаңғырту,қайта құру,
құрылысын салу және
дайындау үрдісін басқару
және ұйымдастыруға
қабілеттілік.
ПКD - способность к
организации и руководству
процессом подготовки и
осуществления строительства,
реконструкции, модернизации
и оптимизации инженерных
систем.
PCD - аbility to carry out all
types of professional
activity in the field of
optimization and management
engineering systems.

РО12 -Владеть навыками работы с профессиональным оборудованием
инженерных систем и сетей, знать особенности их эксплуатации и технические
характеристики.
RT12 -To own skills of work with the professional equipment of engineering systems
and networks, to know features of their operation and technical characteristics.
ОН11 -Инженерлік жүйелер мен желілерді өндіру, жинақтау, іске қосу, сынақтан
өткізу, тұрғызу және пайдалануға беруде авторлық қадағалауды жүргізуге,
әзірленген шешімдер мен жобаларды іске асыруға қатысу.
РО11 -Участвовать во внедрении разработанных решений и проектов, в
осуществлении авторского надзора при изготовлении, возведении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию инженерных систем и сетей.
RT11 -To participate in introduction of the developed decisions and projects, in
implementation of architectural supervision at production, construction, installation,
adjustment, tests and commissioning of engineering systems and networks.

ОН10 - Инженерлік жүйелер мен желілерді салу мен қайта құрудың өзіндік
құнын және тиімділігін анықтайды, белгісіздік және тәуекел жағдайларында
экономикалық және ұйымдастырушылық сипаттағы шешімдер қабылдайды.
РО10 -Самостоятельно определять стоимость и эффективность строительства и
реконструкции инженерных систем и сетей,
принимать
решения
экономического и организационного характера в условиях неопределенности и
риска.
RT10 -To independently determine the cost and efficiency of construction and
reconstruction of engineering systems and networks, to make decisions of economic
and organizational character in the conditions of uncertainty and risk.
ОН11 -Инженерлік жүйелер мен желілерді өндіру, жинақтау, іске қосу, сынақтан
өткізу, тұрғызу және пайдалануға беруде авторлық қадағалауды жүргізуге,
әзірленген шешімдер мен жобаларды іске асыруға қатысу.
РО11 -Участвовать во внедрении разработанных решений и проектов, в
осуществлении авторского надзора при изготовлении, возведении, монтаже,
наладке, испытаниях и сдаче в эксплуатацию инженерных систем и сетей.
RT11 -To participate in introduction of the developed decisions and projects, in
implementation of architectural supervision at production, construction, installation,
adjustment, tests and commissioning of engineering systems and networks.
ОН8 - Инженерлік-техникалық құрылғылардың, технологиялардың, жүйелердің,
технологиялық процестердің деректерінің талдауларын өңдеу және қолдану.
РО8 -Интерпретировать,
обрабатывать и использовать данные
анализа
инженерно-технических
устройств,
технологий,
систем,
выполнения
технологических процессов.
RT8 -To be able to interpret, process and use data of the analysis of technical devices,
technologies, systems, performance of technological processes
Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

2. Ғимараттардың санитарлы-техникалық
құрылғылары/Санитарно-технические устройства
зданий/Sanitary-engineering devices of buildings
1. Сораптар, желдеткіштер, компрессорлар/ Насосы,
вентиляторы, компрессоры/Pumps, blowers,
compressors
2. Ғимараттарды жылытудың заманауй
технологиялары/ Современные технологии обогрева
зданий/Modern technologies of heating of buildings
3. Желдету және ауаны баптау/Вентиляция и
кондиционирование воздуха/Ventilation and air
conditioning
1. Инженерлік жүйелерінің экономикасы және
менеджменті/Экономика и менеджмент инженерных
систем/Economy and management of engineering
systems
2. Инженерлік жүйелерді қайта құру және
жаңғырту/Реконструкция и модернизация
инженерных систем/Reconstruction and modernization
of engineering systems.
1. Инженерлік жүйелерді қайта құру және
жаңғырту/Реконструкция и модернизация
инженерных систем/Reconstruction and modernization
of engineering systems.
2. Құрылыс жинақтау жұмыстарының
технологиясы/Технология строительно-монтажных
работ/Technology of civil and erection works
1. Өндірістік практика/Производственная практика/
Production practicality
2. Дипломалды практика /Преддипломная практика /
Pre-diploma work internship

ОН12 -Инженерлік жүйелер мен желілердің кәсіби жабдықтарымен жұмыс істеу
дағдыларын меңгеру, олардың жұмыс ерекшеліктерін және техникалық
сипаттамаларын білу.
РО12 -Владеть навыками работы с профессиональным оборудованием
инженерных систем и сетей, знать особенности их эксплуатации и технические
характеристики.
RT12 -To own skills of work with the professional equipment of engineering systems
and networks, to know features of their operation and technical characteristics.
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1. Инженерлік жүйелерді пайдалану, реттеу және
диагностикалау/Диагностика, наладка и
эксплуатация
инженерных
систем/Diagnostics,
adjustment and operation of engineering systems
2. Инженерлік жүйелерді қайта құру және
жаңғырту/Реконструкция и модернизация
инженерных систем/Reconstruction and modernization
of engineering systems.
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МЕ
ГЭ
SE

ӘҚВ
УКВ
UCВ

Қазақстан тарихы
Истории Казахстана
History of Kazakhstan

5

45

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚА
УКА
UCА

Қазақ/Орыс
Казахский/р
усский
Kazakh/
Russian

5

45

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚА
УКА
UCА

Қазақ/Орыс
Казахский/р

8

60

150

Емтихан
Экзамен

ӘҚВ
УКВ

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
Саясаттану
Политологии

СӨЖ/СРО/ SIW

Оқитын кафедра/
Читаемая кафедра /
Department in charge

видам

Қалыптасатын құзыреттіліктер/ Формируемые
компетенции / Developed competences

по

Бақылау формасы /
Форма контроля /
Type of control

Объем часов
занятий

Зартзаналық сабақтар/Лабораторные
занятия / Laboratory classes

Цикл,
компонент
/
Цикл,
компонент
/ Cycle,
component

Семинар/практика / seminars

Пән
атауы/
Нименование
дисциплин /Course name

Лекциялар/лекции / lectures

Пәннің
коды /
Код
дисциплин
ы / Course
code

Кредит көлемі Объем кредитов / ECTS

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

1 семестр /1 семестр / Semester 1
EDUC 21001
Жалпы білім беру модулі
Модуль общей
образованности
Module of general education

KZT 1101
SIK 1101
MHK 1101

Қазақстан қазіргі заман тарихы
Современная история Казахстана
Мodern history of Kazakhstan

ЖБП МК
ООД ОК
GCD CC

ShT1103(1)
IYa 1103 (1)
FL 1103 (1)

Иностранный язык
Шетел тілі
Foreign language

ЖБПМК
ООД ОК
GCD CC

K(O)T1104
(1)
K(R)Ya1104
(1)
K(R)L1104
(1)

Казахский (русский) язык
Қазақ (орыс) тілі
Kazakh (Russian) language

ASBM 1107
MSPZ 1107

Әлеуметтік және саяси білім
модулі
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Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language
Ағылшын
Английский
English

5

ЖБП МК
ООД ОК
GCD CC

ЖБП МК
ООД ОК

15

30

SPKM 1107

Модуль социально-политических
знаний
Social and Political Knowledge
Module

GCD CC

EDUC 21001
Жалпы білім беру модулі
Модуль общей
образованности
Module of general education

DSh 1401(1)
FK 1401(1)
PhT 1401(1)

Дене шынықтыру
Физическая культура
Physical Culture

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC

MATH 22002
Инженерлік ғылымдардың
іргелі негіздері модулі
Модуль фундаментальных
основ инженерных наук
Module of fundamental
fundamentals of engineering
sciences
MATH 22002
Инженерлік ғылымдардың
іргелі негіздері модулі
Модуль фундаментальных
основ инженерных наук
Module of fundamental
fundamentals of engineering
sciences

ZhBT 1201
TBP 1201
BTD 1201

Жобалаудағы BIM технологиясы
Технология BIM проектирования
BIM technology of design

SKS1201
ASCh 1201
ACD 1201

Сәулет-құрылыстық сызу
Архитектурно-строительное
черчение
Architectural construction drawing

усский
Kazakh/
Russian

Қазақ/Орыс
2
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian
Бір таңдау / Выбрать один / Choose one
БП ТК
Ағылшын
5
15
БД КВ
Английский
PD EC
English

БП ТК
БД КВ
PD EC

Ағылшын
Английский
English

5

15

60

30

30

105

105

Exam

UCВ

Диф. cынақ
Диф. зачет
mixed-Gradingsystem test

ӘҚС
УКС
UCС

Емтихан
Экзамен
Exam

ЖКҚ

Емтихан
Экзамен
Exam

Political Science
Әлеуметтану
Социология
Sociology
Философия
Философии
Philosophy
ӘПӨТ
СПС
SRS
Дене шынықтыру және
спорт
Физическая культура и
спорта
Physical training and sports
А

ОПК

А

GPC

А

ЖКҚ
ОПК

А

А

GPC

А

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

2 семестр /2 семестр / Semester 2
EDUC 21001
Жалпы білім беру модулі
Модуль общей
образованности
Module of general education

AKT 1105
ІKT 1105
ІСT 1105

K(O)T
1104((2)
K(R)Ya1104
(2)
K(R)L1104
(2)

Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
Информационнокоммуникационные технологии
Information and Сommunication
technologies
Казахский (русский) язык
Қазақ (орыс) тілі
Kazakh (Russian) language
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ЖБПМК
ООД ОК
GCD CC

Ағылшын
Английский
English

5

ЖБП МК
ООД ОК
GCD CC

Қазақ/
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

15

30

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚА
УКА
UCА

Информатика кафедрасы
Кафедра Информатики
Department of
Computerscience

45

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚА
УКА
UCА

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

ShT1103(2)
IYa 1103 (2)
FL 1103 (2)

Иностранный язык
Шетел тілі
Foreign language

EDUC 21001
DSh 1401(2) Дене шынықтыру
Жалпы білім беру модулі
FK 1401(2)
Физическая культура
Модуль общей
PhT 1401(2)
Physical Culture
образованности
Module of general education
MATH 22002
Mat1202
Математика
Инженерлік ғылымдардың
Mat1202
Математика
іргелі негіздері модулі
Mat1202
Mathematics
Модуль фундаментальных
основ инженерных наук
Module of fundamental
fundamentals of engineering
sciences
CSTR 32003
Geo1203
Геодезия
Жалпы техникалық пәндер
Geo1203
Геодезия
модулі
Geo1203
Geodesy
Модуль общетехнических
дисциплин
Module of all-technical
disciplines
CSTR 32003
ОP1204
Оқу практикасы
Жалпы техникалық пәндер
UP1204
Учебная практика
модулі
EI 1204
Educational internship
Модуль общетехнических
дисциплин
Module of all-technical
disciplines
1 курсқа барлық кредит / Итого кредитов за 1 курс / Total credits for 1st year

ЖБП МК
ООД ОК
GCD CC

Ағылшын
Английский
English

5

45

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian
Ағылшын
Английский
English

2

60

БП ЖК
БД ВК
PD UC

БП ЖК
БД ВК
PD UC

БП ЖК
БД ВК
PD UC

Ағылшын
Английский
English

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

5

5

15

15

30

30

3

60

105

105

105

90

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚА
УКА
UCА

Диф. cынақ
Диф. зачет mixed
Grading-system
test

ӘҚС
УКС
UCС

Емтихан
Экзамен
Exam

ЖКҚ

Емтихан
Экзамен
Exam

Eсеп
Oтчет
Report

A

ОПК

A

GPC

A

ЖКҚ
ОПК

В

В

GPC

В

ЖКҚ

В

ОПК

В

GPC

В

Шетел тілдері кафедрасы
Кафедра иностранных
языков
Foreign Languages
Department
Дене шынықтыру және
спорт
Физическая культура и
спорта
Physical training and sports
Жоғары математика
кафедрасы
Кафедра высшей
математики
Higher mathematics
department
Геодезия и картография
Геодезия жане
картография
Geodesy and Cartography

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

510

1185

1 МЕ, 9 Емтихан
1 ГЭ, 9 Экзамен
1 SE, 9 Exam

30

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚВ
УКВ
UCВ

Философия кафедрасы
Кафедра философии
Department of Philosophy

Диф. cынақ
Диф. зачет
mixed-Gradingsystem test

ӘҚС
УКС
UCС

Дене шынықтыру және
спорт
Физическая культура и
спорта
Physical training and sports

3 семестр /3 семестр / Semester 3
EDUC 21001
Жалпы білім беру модулі
Модуль общей
образованности
Module of general education
EDUC 21001
Жалпы білім беру модулі
Модуль общей
образованности
Module of general education

FiI 2102
FiI 2102

Философия
Философия
Philosophy

ЖБП МК
ООД ОК
GCD CC

Ағылшын
Английский
English

5

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

Дене шынықтыру
Физическая культура
Physical Culture

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

2
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15

60

MATH 22002
Инженерлік ғылымдардың
іргелі негіздері модулі
Модуль фундаментальных
основ инженерных наук
Module of fundamental
fundamentals of engineering
sciences

Fiz 2205
Fiz 2205
Phys 2205

ENGG 32004
Кәсіби қызметтің теориялық
негіздері модулі
Модуль теоретических основ
профессиональной
деятельности
Module of theoretical bases of
professional activity

ZhTKZhF
2206
TST 2206
HBT 2206

ENGG 32004
Кәсіби қызметтің теориялық
негіздері модулі
Модуль теоретических основ
профессиональной
деятельности
Module of theoretical bases of
professional activity

GA 2207
GA 2207
HA 2207

Физика
Физика
Physics

БП ЖК
БД ВК
PD UC

Техникалық термодинамика,
жылу, масса алмасу және жылу
физикасы
Техническая термодинамика,
тепломассообмен и теплофизика
Еngineering thermodynamics, heat,
mass transfer thermophysics

БП ТК
БД КВ
PD EC

SGM 2207
MZhG 2207
MLG 2207

Сұйық және газ механикасы
Механика жидкости и газа
Mechanics of liquid and gas

БП ТК
БД КВ
PD EC

KM 2208
SM 2208
BM 2208

CSTR 32003
Жалпы техникалық пәндер
модулі
Модуль общетехнических
дисциплин
Module of all-technical

Geo 2208
Geo 2208
Geo 2208

5

15

15

15

Бір модульді таңдау / Выбрать один модуль / Choose one module
Жылу техникасы және құрылыс
БП ТК
Оқу тілі
6
30
30
жылу физикасы
БД КВ
Язык
Теплотехника и строительная
PD EC
обучения
теплофизика
Тraining
Heattechnics and building
language
thermophysics
Гидравлика және аэродинамика
БП ТК
Оқу тілі
7
30
45
Гидравлика и аэродинамика
БД КВ
Язык
Hydraulics and aerodynamics
PD EC
обучения
Тraining
language

TTZhMAZhF
2206
TTTT 2206
ETHMTT
2206

CSTR 32003
Жалпы техникалық пәндер
модулі
Модуль общетехнических
дисциплин
Module of all-technical
disciplines

Ағылшын
Английский
English

Құрылыс материалдары
Cтроительные материалы
Building materials

Геотехника
Геотехника
Geotechnics

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

6

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

7

30

30

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one
БП ТК
Ағылшын
5
30
БД КВ
Английский
PD EC
English/
Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language
БП ТК
Ағылшын
5
30
БД КВ
Английский
PD EC
English/
Оқу тілі
Язык
обучения

30

105

120

135

120

45

135

15

15

105

105

Емтихан
Экзамен
Exam

Емтихан, кж
Экзамен, кp,
Еxam cr,

Емтихан
Экзамен
Exam

Емтихан, кж
Экзамен, кp,
Еxam cr,

Емтихан
Экзамен
Exam

Емтихан
Экзамен
Exam

Емтихан
Экзамен
Exam

ЖКҚ

A

ОПК

A

GPC

A

ЖКҚ

С

ОПК

С

GPC

C

ЖКҚ
ОПК

С

С

GPC

В

ЖКҚ

С

ОПК

С

GPC

C

ЖКҚ

В

ОПК

В

GPC

В

ЖКҚ

В

ОПК

В

GPC

В

ЖКҚ
ОПК

В

В

GPC

В

Жалпы және теориялық
физика кафедрасы
Кафедра общей и
теоретической физики
Department of the general
and theoretical physics

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

Тraining
language
4 семестр /4 семестр / Semester 4

disciplines

EDUC 21001
Жалпы білім беру модулі
Модуль общей
образованности
Module of general education

Предпринимательство и бизнес
Кәсіпкерлік және бизнес
Entrepreneurship and business

RZh 1112
RZh 1112
RZh 1112

Рухани жаңғыру
Рухани жангыру
Rukhani Zhangyru

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD ЕК

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

СTSBK 1108
СTOP 1108
DTBA 1108

Цифрлық технологияларды
салалар бойынша қолдану
Цифровые технологии по
отраслям применения
Digital technologies by branches of
application
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
мәдениет
Антикоррупционная культура
Anti-corruption culture

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC

IR 1121
DR1121
BR 1121

Іскери риторика
Деловая риторика
Вusiness rhetoric

ENTK 1110
OEBZh 1110
FELS 1110

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

SZhKM 1109
АКК 1109
АСС 1109

EDUC 21001
Жалпы білім беру модулі
Модуль общей
образованности

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one
ЖБП ТК
Қазақ/Орыс
5
30
ООД КВ
Казахский/
GCD EC
Русский
Kazakh/
Russian

PB 1106
KB 1106
EB 1106

Technology of civil and
industrial engineering

15

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚА
УКА
UCА

30

15

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚВ
УКВ
UCВ

5

30

15

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚА
УКА
UCА

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

15

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚС
УКС
UCС

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

15

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚС
УКС
UCС

Экология негіздері және тіршілік
қауіпсіздігі
Основы экологии и безопасности
жизнедеятельности
Fundamentals of ecology and life
safety

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

15

105

Емтихан
Экзамен
Exam

ӘҚС
УКС
UCС

Дене шынықтыру
Физическая культура
Physical Culture

ЖБП ТК
ООД КВ
GCD EC

Қазақ/Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/

2

Диф. cынақ
Диф. зачет
mixed-Gradingsystem test

ӘК
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60

УК

С

С

UС

С

Экономика және
кәсіпкерлік
Экономики и
предпринимательства
Economics and
Entrepreneurship
Еуразиялық зерттеулер
кафедрасы
Кафедра Евразийских
исследований
Department of Eurasian
Studies
Информатика
Информатики
Computer science
department
Мемлекет және құқық
теориясы мен тарихы,
конституциялық құқық
Теория и история
государства и права,
конституционное права
Theory and history of state
and law, constitutional law
Кафедра теретической и
прикладной лингвистики
Теориялық және
қолданбалы лингвистика
кафедрасы
Department of Theoretical
and Applied Linguistics
Қоршаған ортаны қорғау
саласындағы басқару
және инжиниринг
Управление и
инжиниринг в сфере
окружающей среды
Management and
Engineering in the field of
environmental protection
Дене шынықтыру және
спорт
Физическая культура и
спорта

Module of general education
CSTR 32003
Жалпы техникалық пәндер
модулі
Модуль общетехнических
дисциплин
Module of all-technical
disciplines

IM 2209
IM 2209
EM 2209

CSTR 32003
Жалпы техникалық пәндер
модулі
Модуль общетехнических
дисциплин
Module of all-technical
disciplines

SKK 2210
ASK 2210
ABC 2210

CSTR 32003
Жалпы техникалық пәндер
модулі
Модуль общетехнических
дисциплин
Module of all-technical
disciplines

GKZh 2210
SPZ 2210
CDB 2210

ENGG 32005
Инженерлік жабдықтар және
техникасы модулі
Модуль техники и
инженерного оборудования
Module of the equipment and
engineering equipment

DEZhEK
2211
NVIE 2211
NRPS 2211

SZhKS2212
NVK 2212
PBC 2212

ENGG 32005
Инженерлік жабдықтар және
техникасы модулі
Модуль техники и
инженерного оборудования
Module of the equipment and
engineering equipment

BE 2211
AE 2211
APE 2211

TSS 2212
NNS 2212
SPS 2212

Инженерлік механика
Инженерная механика
Engineering mechanics

БП ЖК
БД ВК
PD UC

Russian
Ағылшын
Английский
English

5

30

15

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one
БП ТК
Ағылшын
5
30
15
БД КВ
Английский
PD EC
English
Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language
Ғимараттың
құрылыстық БП ТК
Ағылшын
5
30
15
жобалауы
БД КВ
Английский
Строительное
проектирование PD EC
English
зданий
Оқу тілі
Construction design of buildings
Язык
обучения
Тraining
language
Бір модульді таңдау / Выбрать один модуль / Choose one module
Дәстүрлі емес және жаңғырмалы
БП ТК
Қазақ/
5
30
15
энергия көздері
БД КВ
Орыс
Нетрадиционные и
PD EC
Казахский/
возобновляемые источники
Русский
энергии
Kazakh/
Nonconventional and renewable
Russian
power sources
Сораптар, желдеткіштер,
БП ТК
Қазақ/
5
15
30
компрессорлар
БД КВ
Орыс
Насосы, вентиляторы,
PD EC
Казахский/
компрессоры
Русский
Pumps, blowers, compressors
Kazakh/
Russian
Сәулет және кұрылыс
конструкциялары
Архитектура и строительные
конструкции
Architecture and building
сonstructions

Баламалы энергетика
Альтернативная энергетика
Alternative power engineering

Тығыздауштар және сорап
стансалары
Нагнетатели и насосные станции
Superchargers and pump stations

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

БП ТК
БД КВ
PD EC

БП ТК
БД КВ
PD EC

Қазақ/
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian
Қазақ/
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/

5

30

15

105

105

105

105

Емтихан, кж
Экзамен, кp,
Еxam cr,

Емтихан
Экзамен
Exam

Емтихан
Экзамен
Exam

Емтихан
Экзамен
Exam

ЖКҚ

A

GPC

Емтихан
Экзамен
Exam

ОПК

Емтихан
Экзамен
Exam

15

30

105

Емтихан
Экзамен
Exam

В

ЖКҚ

В

ОПК

В

GPC

КК

В

ПК

В

РС

КК

С

ПК

С

РС

КК

В

ПК

В

РС

В

5

В

В

GPC

С

105

A

ЖКҚ

В

105

A

ОПК

КК

С

ПК

С

РС

С

В

Physical training and sports
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
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
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
Ғимараттарды және
үймереттерді жобалау
Проектирование зданий и
сооружений
Design of buildings and

Russian
CSTR 32003
OP2213
Өндірістік практика
Жалпы техникалық пәндер
PP2213
Производственная практика
модулі
PP2213
Production practicality
Модуль общетехнических
дисциплин
Module of all-technical
disciplines
2 курсқа барлық кредит/Итого кредитов за 2 курс /
Total credits for 2nd year

БП ЖК
БД ВК
PD UC

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

structures
3

60

90

255

330

30

Eсеп
Oтчет
Report

1185

10 Емтихан, 2
кж
10 Экзамен, 2 кp
10 Еxam , 2 cr

120

Емтихан, кж
Экзамен, кp,
Еxam, cr

ЖКҚ

В

ОПК

В

GPC

В

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

5 семестр /5 семестр / Semester 5
ENGG 32006
Инженерлік жүйелер және
желілерді пайдалану, салу
және жобалау модулі
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
инженерных систем и сетей
Module of design, construction
and operation of engineering
systems and networks
ENGG 33005
Инженерлік жабдықтар және
техникасы модулі
Модуль техники и
инженерного оборудования
Module of the equipment and
engineering equipment

ZhGK 3214
TU 3214
HGI 3214

ENGG 32006
Инженерлік жүйелер және
желілерді пайдалану, салу
және жобалау модулі
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
инженерных систем и сетей
Module of design, construction
and operation of engineering
systems and networks

GZhK 3215
GSU 3215
GNI 3215

ENGG 32006
Инженерлік жүйелер және
желілерді пайдалану, салу
және жобалау модулі
Модуль проектирования,

GZhKTZh
3215
GRSG 3215
CDGN 3215

GSTK 3301
STUZ 3301
SEDB 3301

SKI 3216
VS 3216
WIC 3216

Жылуды генерациялайтын
қондырғылар
Теплогенерирующие установки
Heat generating installations

БП ЖК
БД ВК
PD UC

Ғимараттардың санитарлытехникалық құрылғылары
Санитарно-технические
устройства зданий
Sanitary-engineering devices of
buildings

КП ЖК
ПД ВК
PD UC

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

6

Қазақ/
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian

5

30

30

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

БП ТК
БД КВ
PD EC

Қазақ/
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/

В

ПК

В

РС

В

30

15

105

Емтихан, кж
Экзамен, кp
Еxam, cr

КК

С

ПК

С

РС

С

Бір модульді таңдау / Выбрать один модуль / Choose one module
Газ желілері және қондырғылары
БП ТК
Қазақ/
7
30
45
Газовые сети и установки
БД КВ
Орыс
Gas networks and installations
PD EC
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian
Су қабылдау имараттары
БП ТК
Қазақ/
6
30
30
Водозаборные сооружения
БД КВ
Орыс
Water intaking constructions
PD EC
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian
Газбен жабдықтаудың қалалық
тарату жүйелері
Городские распределительные
системы газоснабжения
City distributive gas networks

КК

7

30

45

135

Емтихан, кж,
Экзамен, кg
Еxam, cpr

КК

В

ПК

В

РС

В

120

135

Емтихан
Экзамен
Exam

Емтихан, кж,
Экзамен, кg
Еxam, cpr

КК

А

ПК

А

РС

А

КК

В

ПК

В

РС

В

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

строительства и эксплуатации
инженерных систем и сетей
Module of design, construction
and operation of engineering
systems and networks

SAZh 3216
SPV 3216
SIW 3216

ENGG 43007
Құрылыстық және инженерлік
технология модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies

CKAAKTT
3302
TTZVRAV
3302
TTPWRAA
3302

ENGG 43007
Құрылыстық және инженерлік
технология модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies

SAAK 3302
OVVB 3302
PWAB 3302

Суды алу жүйелері
Системы приема воды
Systems of intake of water

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
Су және ауа алабын қорғау
Охрана водного и воздушного
бассейнов
Protection of water and air basins

Russian
Қазақ/
6
30
Орыс
Казахский/
Русский
Kazakh/
Russian
Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one
КП ТК
Ағылшын
6
30
ПД КВ
Английский
PD EC
English
БП ТК
БД КВ
PD EC

30

30

120

120

Емтихан
Экзамен
Exam

Емтихан
Экзамен
Exam

КК

А

ПК
РС

А

А

КК

В

ПК

В

РС

В

КП ТК
ПД КВ
PD EC

Ағылшын
Английский
English

6

30

30

120

Емтихан
Экзамен
Exam

КК

В

ПК

В

РС

В

structures
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

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

6 семестр /6 семестр / Semester 6
ENGG 32006
Инженерлік жүйелер және
желілерді пайдалану, салу
және жобалау модулі
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
инженерных систем и сетей
Module of design, construction
and operation of engineering
systems and networks
ENGG 32006
Инженерлік жүйелер және
желілерді пайдалану, салу
және жобалау модулі
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
инженерных систем и сетей
Module of design, construction
and operation of engineering
systems and networks

SZhSZh 3217
NSV 3217
ENWS 3217

ENGG 32006
Инженерлік жүйелер және
желілерді пайдалану, салу
және жобалау модулі

ZhZh 3219
Tep 3219
HS 3219

SASZh 3218
NSK 3218
ENWD 3218

Сумен жабдықтаудың сыртқы
желілері
Наружные сети водоснабжения
Exterior networks of water supply

БП ЖК
БД ВК
PD UC

Суды әкетудің сыртқы желілері
Наружные сети канализации
Exterior networks of the water drain

БП ЖК
БД ВК
PD UC

Жылумен жабдықтау
Теплоснабжение
Heat supply

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

5

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

5

30

30

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one
БП ТК
Оқу тілі
8
45
БД КВ
Язык
PD EC
обучения
Тraining

15

15

30

105

105

165

Емтихан, кжб
Экзамен, кп
Еxam, cpr

Емтихан, кжб
Экзамен, кп
Еxam, cpr

Емтихан, кжб
Экзамен, кп
Еxam, cpr

КК

А

ПК

А

РС

А

КК

А

ПК

А

РС

А

КК

В

ПК
РС

В

В

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

Ғимараттарды және
үймереттерді жобалау
Проектирование зданий и
сооружений

Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
инженерных систем и сетей
Module of design, construction
and operation of engineering
systems and networks
ENGG 32006
Инженерлік жүйелер және
желілерді пайдалану, салу
және жобалау модулі
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
инженерных систем и сетей
Module of design, construction
and operation of engineering
systems and networks

language

ZhZhZh 3219
TTS 3219
DHPHN
3219

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

БП ТК
БД КВ
PD EC

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

Design of buildings and
structures

8

45

30

165

Емтихан, кжб
Экзамен, кп
Еxam, cpr

КК

В

ПК

В

РС

В

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

Біреуін таңдау / Выбрать один / Choose one
ENGG 33005
GZhZh 3303
Ғимараттардың жылыту жүйелері
Инженерлік жабдықтар және
SOZ 3303
Системы отопления зданий
техникасы модулі
HSB 3303
Heating systems of buildings
Модуль техники и
инженерного оборудования
Module of the equipment and
engineering equipment
ENGG 33005
GZHZT 3303 Ғимараттарды
жылытудың
Инженерлік жабдықтар және
STOZ 3303
заманауй технологиялары
техникасы модулі
MTHB 3303
Современные
технологии
Модуль техники и
обогрева зданий
инженерного оборудования
Modern technologies of heating of
Module of the equipment and
buildings
engineering equipment
ENGG 32006
OP3220
Өндірістік практика
Инженерлік жүйелер және
PP3220
Производственная практика
желілерді пайдалану, салу
PP3220
Production practicality
және жобалау модулі
Модуль проектирования,
строительства и эксплуатации
инженерных систем и сетей
Module of design, construction
and operation of engineering
systems and networks
3 курсқа барлық кредит/Итого кредитов за 3 курс /
Total credits for 3 rd year

КП ТК
ПД КВ
PD EC

КП ТК
ПД КВ
PD EC

БП ЖК
БД ВК
PD UC

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

7

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

7

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

5

ZhAB 4221

Желдету және ауаны баптау

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Оқу тілі

135

Емтихан, кжб
Экзамен, кп
Еxam, cpr

КК

С

ПК

С

РС

30

45

135

Емтихан, кжб
Экзамен, кп
Еxam, cpr

КК

С

ПК

С

РС

С

60

БП ЖК

45

С

7 семестр /7 семестр / Semester 7
ENGG 32005

30

150

285

265

Eсеп
Oтчет
Report

1260

9 Емтихан, 2 кж,
5 кжб
9 Экзамен, 2 кp,
5 кп
9 Еxam, 2 cr, 5
cpr

120

Емтихан, кжб

КК

А

ПК

А

РС

А

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

триместр/квартал
6

30

30

КК

С

Ғимараттарды және

Инженерлік жабдықтар және
техникасы модулі
Модуль техники и
инженерного оборудования
Module of the equipment and
engineering equipment
ENGG 43007
Құрылыстық және инженерлік
технология модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies
ENGG 43007
Құрылыстық және инженерлік
технология модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies
ENGG 43007
Құрылыстық және инженерлік
технология модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies

VKV 4221
VAC 4221

ENGG 43007
Құрылыстық және инженерлік
технология модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies

KZhZhT
4307
TSMR 4307
TCEW 4307

TSTT 4304
TOPV 4304
TCNW 4304

SSTT 4304
TOSV 4304
TSTr 4304

IZhKKZh
4306
RMIS 4306
RMES 4306

IZhE 4308
EIS 4308

EES 4308

ENGG 43007
Құрылыстық және инженерлік
технология модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies

IZhPRD
4307
DNEIS 4307
DAOES
S4307

Вентиляция и
кондиционирование воздуха
Ventilation and air conditioning

БД ВК
PD UC

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

КП ЖК
ПД ВК
PD UC

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

КП ЖК
ПД ВК
PD UC

Инженерлік жүйелерді қайта
құру және жаңғырту
Реконструкция и модернизация
инженерных систем
Reconstruction and modernization
of engineering systems

КП ЖК
ПД ВК
PD UC

Язык
обучения
Тraining
language

Экзамен, кп
Еxam, cpr

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

КП ТК
ПД КВ
PD EC

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

6

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

7

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

6

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

С

РС

С

30

30

30

30

45

30

120

135

120

Емтихан, кж
Экзамен, кp
Еxam, cr

Емтихан, кжб
Экзамен, кп
Еxam, cpr

Емтихан
Экзамен
Exam

КК

А

ПК

А

РС

А

КК

А

ПК
РС

А

А

КК

D

ПК

D

РС

D

Бір модульді таңдау / Выбрать один модуль / Choose one module
Құрылыс жинақтау
КП ТК
Оқу тілі
6
30
30
жұмыстарының технологиясы
ПД КВ
Язык
Технология строительноPD EC
обучения
монтажных работ
Тraining
Technology of civil and erection
language
works
Инженерлік жүйелерінің
КП ТК
Оқу тілі
5
15
30
экономикасы
ПД КВ
Язык
Экономика инженерных систем
PD EC
обучения
Economy of engineering systems
Тraining
language

Инженерлік
жүйелерді
пайдалану,
реттеу
және
диагностикалау
Диагностика,
наладка
и
эксплуатация инженерных систем
Diagnostics, adjustment and
operation of engineering systems

ПК

6

30

30

120

Емтихан
Экзамен
Exam

КК

D

ПК

D

РС

D

105

Емтихан
Экзамен
Exam

КК

D

ПК

D

РС

D

120

Емтихан
Экзамен
Exam

КК

D

ПК

D

РС

D

үймереттерді жобалау
Проектирование зданий и
сооружений
Design of buildings and
structures
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
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
Өндірістік 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

AIZhZh 4308
APIS 4308
ADES 4308

Автоматтандырылған инженерлік
жүйелерді жобалау.
Автоматизированное
проектирование
инженерных
систем.
The
automated
design
of
engineering systems.

КП ЖК
ПД ВК
PD UC

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

5

15

30

105

Емтихан
Экзамен
Exam

КК

D

ПК

D

РС

D

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

8 семестр /8 семестр / Semester 8
ENGG 43007
Құрылыстық және
инженерлік технология
модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies
ENGG 43007
Құрылыстық және
инженерлік технология
модулі
Модуль строительных и
инженерных технологий
Module of construction and
engineering technologies
MFA 43008
Қорытынды
аттестаттау
модулі
Модуль итоговая аттестация
Module of final assessment

OP 4309
PP 4309
PP 4309

DP 4310
PP 4310
PDWI 4310

Өндірістік практика
Производственная практика
Production practicality

Дипломалды практика
Преддипломная практика
Pre-diploma work internship

КП ЖК
ПД ВК
PD UC

КП ЖК
ПД ВК
PD UC

Мамандық бойынша мемлекеттік емтихан
Государственный экзамен по специальности
State examination in a speciality

ҚА
ИА
FA

Дипломдық жобаны жазу және қорғау
Написание и защита дипломного проекта
Writing and defense of Bachelor degree diploma project

ҚА
ИА
FA

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

6

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

6

Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language
Оқу тілі
Язык
обучения
Тraining
language

6

180

МЕ
ГЭ
SE

6

180

ДЖБ қорғау
Защита ДП
Defense of the
diploma project

1440

1 МЕ, 6
Емтихан, 1 кж, 2
кжб
1 ГЭ , 6
Экзамен, 1 кp, 2
кп
1 SE, 6 Еxam,
1 cr, 2 cpr
2 МЕ, 34
Емтихан, 5 кж, 7
кжб
2 ГЭ , 34
Экзамен, 5 кp, 7
кп
2 SE, 34 Еxam,
5 cr, 7 cpr

180

КК

D

ПК

D

РС

D

180

Eсеп
Oтчет
Report

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

КК

D

ПК

D

РС

D

4 курсқа барлық кредит/Итого кредитов за 4 курс /
Total credits for 4 rd year

60

165

195

Білім беру бағдарламасы бойынша барлығы
Итого по образовательной программе
Total for education program

240

810

1120

Ф ЕНУ 708-02-19 Образовательная программа. Издание первое

Eсеп
Oтчет
Report

30

5240

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

5
4
2
1

12

1
2
1
1
2
2
4
12

3
4
3
2
2
15

30
27
30
27
30
25
36
205
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3
3
5

3

6
14

6
6

900
900
900
900
900
900
1080
720
7200

Саны/Количество/Amount

Емтихан/
Экзамен/
Exam
Диф.сынақ
/диф.зачет
/Mixed-grading-system
test
Курстық жұмыс/
Курсовая работа /
/Course paper

12
12

30
30
30
30
30
30
36
24
240

Барлықсағат саны
/Всего в часах/Totalamountinhours

Өндірістік практика
/Производственная
практика/Industrial extern
ship
Дипломалды практика
/Преддипломная практика
/Pre-degree intern ship

Оқу практика
/Учебная практика
/Educationalinternship

Теориялықбілім
/Теоретическое обучение
/Theoreticalclasses

ТК/КВ/EC

ЖООК / ВК / UK

МК/ОК/CC

Меңгерілетін модульдер саны
/Количество осваиваемых модулей
/Amount of modules to bestudied
3
5
5
6
4
5
5
3
36

Кредит көлемі / Объем редитов/Total of credits

Барлығы /Всего/Total

1
2
2
3
4
3
5
6
4
7
8
Барлығы/
Total:

Оқылатын пәндер
саны
/Количество
изучаемых дисциплин
/Amountofsubjects

Қорытынды аттестация
/Итоговая аттестация
/Finalassessment

1

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
/Consolidation table displaying the amount of obtained credits within the modular education program

5
5
5
5
5
4
6
1
36

1
2
1
2
1
2
9

1
1
3
4
3
12

Білім беру үдерісін ұйымдастыру / Организация образовательного процесса /
Organization of Educational Process
1.Оқуға қабылдануға қойылатын арнайы талаптар: Бакалавриатқа Қазақстан
Республикасының жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары
білімі бар азаматтар және ҰБТ нәтижесі және шығармашылық емтихандар (журналистика,
дизайн, сәулет, дене шынықтыру және спорт мамандықтары үшін) қорытындысы бойынша
жіберіледі. Шетел азаматтарын ақылы негізде қабылдау сұхбат қорытындысы бойынша
жүзеге асырылады.
Особые вступительные требования: В бакалавриат осуществляется прием граждан РК,
имеющих общее среднее, техническое и профессиональное, послесреднее, высшее
образование, по результатам ЕНТ и творческих экзаменов (для направлений журналистика,
дизайн, архитектура, физическая культура и спорт). Прием иностранных граждан на платной
основе осуществляется по результатам собеседования.
Specific admission requirements: Citizens of the Republic of Kazakhstan with general secondary,
technical and professional, post-secondary, higher education are admitted to bachelor programs
(journalism, design, architecture, physical training and sports) based on the results of the UNT and
creativity exam. Acceptancer of foreign citizens on a paid basis is carried out according to the
results of an interview.
2.Бұрын алынған білімді тануға қатысты және бейресми білім алушылардың
нәтижесінің ерекше шарттары: Алдыңғы білімді тану шарттары университеттің ішкі
нормативтік құжаттары аясында жүзеге асырылады. Бейресми білім беру нәтижелерін
растайтын құжат - аяқталу туралы куәлік.
Особые условия для признания предшествующего обучения и результатов
неформального обучения: Условия для признания предшествующего образования
осуществляется в рамках внутренних нормативных документов университета. Документом,
подтверждающим результаты неформального обучения, является сертификат о завершении
обучения или свидетельство о завершении обучения.
Specific arrangements for recognition of prior learning: Conditions for the recognition of prior
learning are carried out according to the university’s internal regulations. The document that
confirms results of non-formal education is a certificate of completion or a diploma of completion.
3. Дәрежені беру талаптары мен ережелері: Оқудың барлық кезеңдерінде, соның ішінде
студенттің оқу түрлерінің бәрін қоса алғанда және қорытынды аттестацияны сәтті аяқтаған,
кем дегенде 240 академиялық кредитті игерген тұлғаларға «бакалавр» дәрежесі және жоғары
білім туралы диплом қосымшасымен (транскрипт) беріледі. Бакалавриаттың білім беру
бағдарламаларын мерзімінен бұрын игеру және оған қойылатын талаптарды орындау
жағдайында студент оқу мерзіміне қарамастан «бакалавр» дәрежесі беріледі.
Требования и правила присвоению степени: Лицам, освоившим не менее 240
академических кредитов за весь период обучения, включая все виды учебный деятельности
студента, и успешно прошедшим итоговую аттестацию, присуждается степень «бакалавр» и
выдается диплом о высшем образовании с приложением (транскрипт). В случае досрочного
освоения образовательной программы бакалавриата и выполнения предусмотренных к ней
требований, студенту присуждается степень «бакалавр» независимо от срока обучения.
Qualification requirements and regulations: Individuals who have mastered at least 240
academic credits for the entire period of studies, including all types of student’s learning activities,
and who have successfully completed their final attestation, are awarded a bachelor’s degree and
are awarded a higher education diploma with an application (transcript). In the case of early
mastering of the bachelor’s study program and fulfillment of the requirements envisaged for it, the
student is awarded a bachelor’s degree regardless of the duration of his/her studies.
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4. Түлектердің кәсіби бейіні: Бакалавр академиялық дәрежесін алған түлектер, ғылымизерттеу, жобалау, өндірісті басқаруды ұйымдастыру шеңберіндегі жұмысты істеу
біліктілігіне ие болады. Оқуды тамамдаған түлекке төменде көрсетілген қызметтерді
атқаруға рұқсат етіледі: жылыту және желдетуді жобалаушы инженер, сумен жабдықтау
және канализация жобалаушы инженер, сыртқы жылу желілерін жобалаушы инженер, газбен
жабдықтауды жобалаушы инженер, учаске шебері, цех (учаске) бастығы, инженерконструктор, жылу техникасы инженері, инженер-лаборант, сапа бойынша инженер,
қондырғыларды жинақтау бойынша инженер, құрылыс жүмыстарын қадағалау инженері,
ғылыми-техникалык ақпарат бойынша инженер, еңбекті ұйымдастыру және өндірісті
басқаруды үйымдастыру бойынша инженер, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі
бойынша инженер, жөндеу 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: Выпускники, получившие степень бакалавра,
имеют квалификацию для работы в сфере организационно-технологической,
производственно-управленческой, проектной, научно-исследовательской деятельности.
Выпускнику разрешается выполнение работ по нижеперечисленным должностям: инженерпроектировщик отопления и вентиляции, инженер-проектировщиек водоснабжения и
канализации, инженер-проектировщик наружных тепловых сетей, инженер- проектировщик
газоснабжения, инженер-конструктор; мастер участка, начальник цеха (участка), 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, техниклаборант, 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 graduates who received the bachelor's degree have
qualification for work in the sphere of organizational and technological, production and
administrative, design, research activity. Performance of work on following positions is allowed to
the graduate: the design engineer of heating and ventilation, the engineer-proyektirovshchiyek of
water supply and the sewerage, the design engineer of external thermal networks, the engineer - the
designer of gas supply, the design engineer; the job foremaster, the foreman (site), the heating
engineer, the lab technician, the quality engineer, an equipment complete set engineer, the
construction supervision engineer, the scientific and technical information engineer, the engineer on
the organization of work and production management, the safety engineer, the repair engineer, the
technician-designer, the technician-laboratory assistant, the technician on work, the head, the
general scientific and technical worker for the research, design, technological, design and
prospecting organizations, etc.
5. Білім бағдарламасын жүзеге асыру тәсілдері мен әдістері: білім беру бағдарламасы
пәндерді теориялық оқыту түрінде дәрістер, практикалық сабақтар, семинарлар және
зертханалық жұмыстар, оқу және өндірістік практикалардан өту түрінде жүзеге асырылады.
Техникалық мамандықтар үшін оқытудың теориялық бөлімі курстық жұмыстар мен
жобаларды міндетті түрде орындауды қамтиды. Қорытынды аттестаттау диплом жобасын
жазу және қорғау болып табылады. Білім беру бағдарламасын іске асыру кезінде оқу
сабақтарында инновациялық технологиялар мен оқытудың интерактивті әдістері
қолданылады.
Способы и методы реализации образовательной программы: Образовательная
программа реализуется в виде теоретического обучения дисциплин в формах лекций,
практических занятий, семинаров и лабораторных работ: прохождения учебных
и
производственных практик. Для технических специальностей теоретическая часть обучения
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включает обязательное выполнение курсовых работ и проектов. Итоговой аттестацией
является написание и защита дипломного проекта. При реализации образовательной
программы на учебных занятиях будут использованы инновационные технологии и
интерактивные методы обучения.
Methods and techniques for program delivery: The educational program is implemented in the
form of theoretical training of disciplines in forms of lectures, a practical training, seminars and
laboratory works: passings educational and work practice. For technical specialties a theoretical part
of training includes obligatory implementation of term papers and projects. A final assessment is
writing and protection of the degree project. At implementation of the educational program on
studies innovative technologies and interactive methods of training will be used.
6. Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері: Білім алушылардың оқу жетістіктері (білімі,
дағдылары, қабілеттері және құзыретіліктері) халықаралық жүйеге сәйкес келетін 100
баллдық шкала бойынша әріптік жүйемен (қанғаттанарлық бағалар кемуіне қарай «А» -дан
«D» -ге дейін, «қанағаттанарлықсыз» - «FХ», «F») 4 баллдық шкалаға келетін сандық
эквивалентке сәйкес (кесте).
Критерии оценки результатов обучения:
Учебные достижения (знания, умения, навыки и компетенции) обучающихся оцениваются в
баллах по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной практике
буквенной системе (положительные оценки, по мере убывания, от «А» до «D»,
«неудовлетворительно» – «FХ», «F»), с соответствующим цифровым эквивалентом по 4-х
балльной шкале (Таблица).
Assessment criteria of learning outcomes:
Learning achievements (knowledge, skills, abilities and competencies) of students are scored
according to a 100-point scale corresponding to the international letter grading system (positive
grades, as they decrease, from «А» to «D», “unsatisfactory” – «FХ», «F») with the corresponding
digital equivalent on a 4-point scale (see Table).
Оқу жетістіктерін есепке алудың баллдық-рейтингтік әріптік жүйесі, білім
алушыларды дәстүрлі бағалау шкаласына және ECTS-ке ауыстыру
Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учета учебных достижений,
обучающихся с переводом их в традиционную шкалу оценок и ECTS
Grade-rating letter system for assessing educational achievements of students with their
transfer into the traditional grading scale and ECTS
Әріптік жүйе
бойынша
баға/Оценка по
буквенной системе/
Evaluation by letter
grading system
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
DFX
F

Баллдардың сандық
эквиваленті/
Цифровой
эквивалент /
Equivalent in
numbers
4,0
3,67
3,33
3,0
2,67
2,33
2,0
1,67
1,33
1,0
0,5
0

Баллдар (%-түрінде)
Баллы (%-ное
содержание)
Points ( in %)

Дәстүрлі жүйе бойынша
баға/Оценка по
традиционной системе/
Assessment by traditional
system

95-100
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
25-49
0-24

Өте жақсы/Отлично/
Excellent
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Жақсы/Хорошо/ Good

Қанағаттанарлық/
Удовлетворительно/
Satisfactory
Қанағаттанарлықсыз/
Неудовлетворительно/
Unsatisfactory
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