
 



Ф МР ЕНУ 02-01-18 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание первое 

 

 
   Science   деятельности.  

The course "History and Philosophy of Science" forms a culture of 

scientific thinking among master students, develops analytical skills 

and skills of research activity . 

 

  

 

2 БП/MК 
БД/ОК 

BD/CC 

 

ShT5202 
IYa 5202 

FL 5202 

Шетел тілі 
Иностранный 

язык (проф) 

Foreign language 

2 1 «Шетел тілі (кәсіби)» курсының мақсаты тілдік емес 
мамандықтардың магистранттарына жоғары базалық стандарт 

(С1) деңгейіндегі шет тілдік білімді меңгерту үрдісінде 

мәдениаралық-коммуникативтік құзіреттілікті қалыптастыру. 

Курс  академиялық жазудың нормаларын меңгерту, сыни 

талдаулардың дағдыларын дамыту, ғылыми шолулар дайындау, 

аннотациялар, зерттеу тақырыптары бойынша рефераттар және 

библиографиялар құрастыруды қарастырады 

Целью курса «Иностранный язык (профессиональный)» является 

формирование  межкультурно-коммуникативной компетенции 

магистрантов неязыковых специальностей в процессе 

иноязычного образования на уровне сверхбазовой стандартности 
(С1). Курс предусматривает овладение нормами академического 

письма, развитие навыков критического анализа,  подготовки 

научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований. 

The course of "Foreign language (professional)" is targeted at the 

formation of intercultural and communicative competence of Master 

students of non-linguistic specialties in the process of foreign 

language education at the over-based standard level (C1). The course 

provides for mastering the principles of academic writing, developing 

the skills of critical analysis, preparation of research review and 

annotations, reports and bibliographies on the subject of ongoing 

research. 

Кәсіби 
бағытталған 

шет тілі 

Профессиональ

но- ориенти-

рованный 

иностранный 

язык  

Professionally-

Oriented 

Foreign 

language 

Шетел тілдері 
кафедрасы 

Кафедра 

иностранных 

языков 

Foreign Languages 

Department 

3 БП/MК 
БД/ОК 

BD/CC 

 

Psi5204 
Psi5204 

Psi5204 

Психология   
Психология   

Psychology 

2 2 Аталмыш оқу курсының қажеттілігі магистранттардың негізгі 
заманауи психологиялық тұғырлар мен қағидаларды, жеке 

тұлғаға тән психикалық үрдістерін зерттеу әдістерін, іс-әрекет 

тетіктерін реттеуді жеке тұлға мен топтың мінез-құлық 

заңдылықтарын түсіну және оны қызмет барысында пайдалану 

ақылы дәлелденеді. 

Необходимость обучения данного курса обусловлена тем, 

чтобы магистранты имели целостное представление об  

основных подходах и принципах современной психологической 

науки,  основных методах исследования психических процессов, 

состояний и свойств личности, механизмов регуляции 

деятельности, закономерности поведения личности и группы, 
которые могут быть  полезными в профессиональной 

Педагогика  
Педагогика 

Pedagogy 

Әлеуметтану 

Социология  

Sociology  

Әлеуметтік 
педагогика және 

өзін-өзі тану 

кафедрасы 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

Dpartment of Social 

pedagogy and self-

knowledge 
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деятельности специалистов высшей квалификации. 

The necessity of teaching this discipline is conditioned by the fact 

that master students have a holistic view of main approaches and 

principles of modern psychology, main research methods of psychic 

processes, conditions and person features, mechanisms of activity 

regulation, measures of person and group behavior which could be 

useful in high qualification specialists’ professional activity. 

4 БП/MК 

БД/ОК 

BD/CC 
 

Ped5203 

Ped5203 

Ped5203 

Педагогика 

Педагогика 

Pedagogics 

2 2 Бұл пән жоғары  және жоғары оқу орынан кейінгі білім беру 

жүйесінде магистранттардың тұтас педагогикалық процессті 

ұйымдастыра білуін дамыту, кәсіби-педагогикалық 
құзыреттіліктерді меңгеруге және табысты ғылыми 

шығармашылық белсенділіктерін дамытуға бағытталған. 

Данный предмет направлен на развитие профессионально-

педагогических компетенций магистрантов, умение организации 

учебно-воспитательного процесса, а также на всестороннюю 

подготовку к успешному научному творчеству  в системе 

высшего и послевузовского образования. 

This subject is aimed at the development of professional and 

pedagogical competencies of undergraduates, the ability to organize 

the educational process, as well as comprehensive training for 

successful scientific creativity in the system of higher and 

postgraduate education. 

Психология  

Ғылымның 

тарихы мен 
философиясы  

Психология  

История и 

философия 

науки  

Psychology 

History and 

philosophy of 

science 

Әлеуметтік 

педагогика және 

өзін-өзі тану 
кафедрасы 

Кафедра 

Социальной 

педагогики и 

самопознания 

Dpartment of Social 

pedagogy and self-

knowledge  

 

Мамандықтыққа міндетті компонеттер (ЖОО компоненті) / Обязательные компоненты для специальности (ВУЗовский компонент) / 

Compulsory Components for the major (university component) 

5 КП 

МК 

ПД ОК 

PD CC 

GZhN 6301 

ONI  6301 

FSR 6301 

Ғылыми 

зерттеуледің 

негіздері 

Основы научных 

исследований  

Fundamentals of 

Scientific 

Research 

2 1 Құрылыс материалдары мен бұйымдардың зерттеудің теориялық 

негіздері, ғылыми-техникалық және патенттік ақпарат, 

эксперименттердің классификациясы, түрлері мен міндеттері. 

Құрылыс материалдары мен бұйымдардың зерттеудің химиялық, 

физика-химиялық және физикалық әдістері. Тәжірибенің 

жіктелуі, түрлері және міндеттері. 

Теоретические основы методов исследования строительных 

материалов и изделий, научно-техническая и патентная 

информации, классификации, типы и задачи экспериментов. 

Химические, физико-химические и физические методы 

исследования  строительных материалов и изделий. 
Классификация, типы и задачи эксперимента. 

Theoretical bases of methods of research of building materials and 

products, scientific and technical and patent information, 

classifications, types and tasks of experiments. Chemical, physical-

chemical and physical methods of research of building materials and 

products. Classification, types and tasks of the experiment. 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 
technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 
technology of 

industrial and civil 

building 

 Таңдау бойынша элективті компонетттер / Элективные компоненты по выбору / Elective Optional Components 
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6 БП ТК  

БД КВ 

BD EK 

KZKT 5203 

TSSM 5203 

TMBM 

5203 

Заманауи 

құрылыс 

материалдар 

технологиясы 

Технология 

современных 

строительных 

материалов 

Technology of 

modern building 
materials 

3 1 Заманауи  материалдардың ерекшеліктері, жаңа құрылыс 

материалдарын әзірлеудегі заманауи үрдістер. Әр түрлі 

материалдарды өндіру технологиясын оңтайландыру, олардың 

құнын төмендету. 

Специфические особенности современных материалов, 

современные направления в области разработки новых 

строительных материалов. Оптимизация технологии 

производства различных материалов со снижением их 

стоимости.  

Specific features of modern materials, modern trends in the 
development of new building materials. Optimization of the 

technology of production of various materials with a decrease in their 

cost. 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  
Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 
Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 

7 БП ТК  

БД КВ 

BD EK 

KMKZA  

5204 

MNISSM 

5204 

MSRPBM 

5204 

Құрылыс 

материалдары 

қасиеттерінің 

ғылыми зерттеу 

әдістері 

Методы 

научных 

исследований 
свойств 

строительных 

материалов  

Methods of 

scientific  

research of the 

properties of 

building materials 

3 1 Құрылыс материалдарын өндіру үшін көрсетілген қасиеттері бар 

құрылыс материалдарының құрамы мен қасиеттерін зерттеудің 

негізгі ғылыми әдістері. Өлшеудің жіктелуі және негізгі 

құралдары, оларды пайдалану принциптері. Зерттеу нәтижелерін 

статистикалық өңдеу және оларды талдау.  

Основные  научные  методы  исследования состава и свойств 

строительных материалов с заданными свойствами для 

производства строительных материалов. Классификация и 
основные средства измерений, принципы их действия. 

Статистическая  обработка  результатов исследований и 

проведение  их анализ. 

The main scientific methods of studying the composition and 

properties of building materials with specified properties for the 

production of building materials. Classification and basic means of 

measurement, the principles of their operation. Statistical processing 

of research results and their analysis. 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 
Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 
гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 

8 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

KMBKOPZ

h 5205 

POPSMIK 

5305 
PEPBMPS 

5205 

Құрылыс 

материалдарын,  

бұйымдарын 

және 
конструкциялар

ын өндіру 

процестері мен 

жабдықтары  

Процессы  и 

оборудования 

производства 

строительных 

3 1 Құрылыс материалдары мен бұйымдарын өндіру процестері. 

Құрылыс материалдары мен бұйымдардың өндірудің негізгі 

процестері мен түрлері, әр түрлі сыртқы күштердің материалдар 

қасиеттерінің құрылымына әсер етуінің негізгі заңдылықтары. 
Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын 

өндірудегі технологиялық есептер мен жабдықтарды іріктеу. 

Процессы производства строительных материалов и  изделий. 

Основные процессы и виды оборудования для производства 

строительных материалов и изделий , основные 

закономерности влияния различного воздействия внешних сил на 

формирование структуры свойств материалов.  

Технологические расчеты  и подбор оборудования в 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 
Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 
кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 
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материалов, 

изделий и  

конструкций.  

Modernization of 

processes and 

equipment for 

production of 

building  

materials and 

products for 
prefabricated 

housing 

construction 

производстве строительных материалов, изделий и 

конструкций. 

Processes for the production of building materials and products. The 

main processes and types of equipment for the production of building 

materials and products, the main regularities of the influence of 

various external forces on the structure of the properties of materials. 

Technological calculations and selection of equipment in the 

production of building materials, products and structures. 

industrial and civil 

building 

9 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

BATOT 

53003 

ТPSVB 

53003 

PEPBMPS 

53003 

 

Бетонның 

арнайы түрлерін 

өндіру 

технологиясы 

Технология 

производства 

специальных  

видов бетонов  

Processes and 
equipment for the 

production of 

building 

materials, 

products and 

structures 

3 2 Бетонның түрлері мен қасиеттері. Бетон брендингінің 

сипаттамасы. Ауыр және жеңіл бетондар, арнайы мақсаттағы 

бетондар, гидротехникалық ыстыққа төзімді, химиялық төзімді, 

антирадияциялық, декоративтік бетондар. Бетондардың арнайы 

түрлерінің ерекшеліктері және оларды қолдану саласы. 

Виды и свойства бетонов. Характеристика марок бетонов. 

Тяжелые и легкие бетоны, бетоны специального назначения, 

гидротехнические жаропрочные, химически стойкие, 

антирадиационные, декоративные бетоны. Особенность 
специальных видов бетонов и область их применения.   

Types and properties of concrete. Characteristics of brands of 

concrete. Heavy and lightweight concretes, special-purpose 

concretes, hydrotechnical heat-resistant, chemically resistant, anti-

radiation, decorative concretes. The peculiarity of special types of 

concretes and the field of their application. 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 
materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 
строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 

10 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

BTPOKTKZ

h 53004 

PPSZhI 

BIMT 

53004 

DPRCEB 
53004 

BIM 

технологиялары

н пайдалана 

отырып, құрама 

темірбетон 

кәсіпорындарын 
жобалау 

Проектирование 

предприятий 

сборного 

железобетона с 

использованием 

BIM технологий  

Design of 

3 2 Алдын ала құрастырылған темірбетон кәсіпорындарын жобалау 

саласындағы білімді қалыптастыру, озық технологияларды 

пайдалана отырып қайта құру және техникалық қайта 

жарақтандыру. Негізгі қасиеттерін параметрлендіруі бар 

өнімдердің BIM модельдерін құру. Варианттарды жобалау, 

іріктеу және технологиялық жабдықтарды орналастыру негізінде 
оңтайлы технологиялық шешімдерді таңдау әдістерін меңгеру, 

автоматтандырылған жобалау жүйесінің негіздері. 

Формирование знаний  в  области  проектирования 

предприятий сборного железобетона,  реконструкции и 

технического перевооружения  с  использованием  

прогрессивных технологий. Создание BIM  моделей 

выпускаемой  продукции с параметризацией основных свойств. 

Владение  методами выбора  оптимальных  технологических  

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 
Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 
технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 
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prefabricated 

reinforced 

concrete 

enterprises using 

BIM 

решений  на  основе  вариантного  проектирования,  подбор и 

компоновка технологического оборудования, основы системы 

автоматизированного проектирования. 

Formation of knowledge in the field of design of prefabricated 

reinforced concrete enterprises, reconstruction and technical re-

equipment using advanced technologies. Creation of BIM models of 

products with parametrization of basic properties. Possession of 

methods of choosing optimal technological solutions on the basis of 

variant design, selection and arrangement of process equipment, 

fundamentals of the computer-aided design system. 

11 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

MBT 53004 

TMB 53004 

TMC 53004 

Модификацияла

нған бетонның 

технологиясы 

Технология 

модифицированн

ых бетонов 

Technology of 

modified concrete 

 

3 2 Бетонды түрлендірудің теориялық негіздері, модификаторлардың 
қасиеттері, олардың жіктелуі. Құрылымдау және пластифицирлеу 
әрекеттерінің нақты модификаторларының технологиясының негізгі 
принциптері мен қосымшалары, жоғары коррозияға төзімділік пен аязға 
төзімділік, суперпластификаторлардың әсері, бетондағы беріктендіру 
реттегіштері. Түрлі мақсаттар үшін модификаторларды қолдана отырып 
аралас және арнайы байланыстырғыштарға пластикалық бетон. 
Теоретические основы модифицирования бетона, свойства 

модификаторов, их классификация. Основные принципы и области 
применения в технологии бетона модификаторов структурирующего и 
пластифицирующего действия, Бетоны высокой коррозионной 
стойкости и морозостойкости,  влияние суперпластификаторов, 
регуляторов твердения на бетоны.  Пластифицированные  бетоны  на 
смешанных и специальных вяжущих с применением модификаторов 
различного назначения.  
Theoretical bases of modifying concrete, properties of modifiers, their 

classification. Basic principles and applications in the technology of concrete 
modifiers of structuring and plasticizing action, Concretes of high corrosion 
resistance and frost resistance, the influence of superplasticizers, hardening 
regulators on concrete. Plasticized concrete on mixed and special binders 
with the use of modifiers for various purposes. 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 
industrial and civil 

building 

12 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

 

TOTPMM 

52005 

MMTPPZh 

52005 

MMTPPRC 

52005 

Темірбетон 

өндірісінің 

технологиялық 

процестерін 

математикалық 

модельдеу 

Математемати

ческое 
моделирование 

технологических 

процессов 

производства  

железобетона 

3 2 Темірбетон бұйымдары мен конструкцияларын өндіруде 

шикізатты дайындауда, технологиялық процестердің 

математикалық модельдерін қолдану, тасымалдау, төсеу және 

бетонның беріктендіру. Технологиялық процестердің оңтайлы 

параметрлерін анықтайтын барлық технологиялық 

операциялардың математикалық моделін жасау әдістемесі. 

Использование математических моделей технологических 

процессов при подготовке сырья, транспортировке, укладке и  
твердении бетона при  производстве железобетонных изделий 

и конструкций. Методы создания математических моделей  

всех технологических операций , определение оптимальных 

параметров технологических процессов.   

Use of mathematical models of technological processes in the 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 
Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 
гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 
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Mathematical 

modeling of 

technological 

processes of 

production of 

reinforced 

concrete 

preparation of raw materials, transportation, laying and hardening of 

concrete in the manufacture of reinforced concrete products and 

structures. Methods of creating mathematical models of all 

technological operations, determining optimal parameters of 

technological processes. 

building 

13 БП ТК  

БД КВ 

BD EK 

 

KBOAZhZh

T 

52007 
TTOPSP 

 52007 

HEHEEPCP 

52007 

 

Құрылыс 

бұйымдарын 

өндіруге 
арналған жылу 

және жылу 

техникасы 

Теплотехника и 

теплотехническ

ое оборудование 

для 

производства 

строительной 

продукции 

Heat engineering 

and heat 
engineering 

equipment  

for the  

production of 

construction 

products 

3 2 Жылу техникасын таңдау үшін кәсіби мәселелерді шешу үшін 

қажетті іргелі білімді қалыптастыру. Құрылыс материалдары 

мен бұйымдарға арналған жылу өңдеу қондырғыларының 
теориялық негіздері, сондай-ақ өнімдерді жылу және 

ылғалдандыру үшін жылу қондырғыларын жобалау негізі. 

Формирование фундаментальных знаний, необходимых для 

решения профессиональных задач для подбора 

теплотехнического оборудования. Теоретические основы 

теплотехники,  установки тепловой обработки строительных 

материалов и изделий, а также основы проектирования 

тепловых установок тепловлажностной обработки изделий. 

Formation of fundamental knowledge necessary for solving 

professional tasks for the selection of heat engineering equipment. 

Theoretical foundations of heat engineering, heat treatment plants for 

building materials and products, as well as the basis for designing 
thermal installations for heat and moisture treatment of products. 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 
технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 
технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 

14 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

OKEEK 

52008 

EOTPP 

52008 

ELPME 

52008 

Өндірістік 

кәсіпорындарда 

экология және 

еңбек қорғау 

Экология  и 

охрана труда на 
производственн

ых предприятиях   

Ecology and labor 

protection in 

manufacturing 

enterprises 

2 2 Өндірістік процестерді жүргізу кезінде технологиялық 

регламенттердің нормаларын сақтаумен танысу, компанияның 

қоршаған ортаға әсер ету көздерін өндіру және экологиялық 

бақылауды жүзеге асыру. 

Ознакомить с соблюдениями  норм технологических 

регламентов при ведении производственных процессов, 
осуществлять производственно-экологический контроль 

источников воздействия предприятия на окружающую среду.  

To familiarize with the observance of the norms of technological 

regulations in the conduct of production processes, to carry out 

production and environmental control of the sources of the company's 

impact on the environment. 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 
Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 
технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 
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15 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

 

BTBOAZh 

52007 

OPBZhI 

52007 

EPCRCP 

52007 

Бетон және 

темірбетон 

бұйымдарын 

өндіруге 

арналған 

жабдықтар 

Оборудование 

для 

производства 

бетонов и 

железобетонны

х изделий  

Equipment for the 

production of 

concrete and 

reinforced 

concrete products 

3 2 Темірбетон өнімдерін өндіруге арналған жабдықтар 

классификациясы. Жабдықтардың техникалық сипаттамалары. 

Жабдықтарды есептеу. Темірбетон өнімдерін шығаратын 

термотехникалық жабдықтар. 

Классификация оборудования для производства 

железобетонных изделий. Технические характеристики 

оборудования. Расчет оборудования. Теплотехническое 

оборудование для производства железобетонных изделий.  

Classification of equipment for the production of reinforced concrete 

products. Technical characteristics of equipment. Calculation of 

equipment. Thermotechnical equipment for the production of 

reinforced concrete products. 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра  

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 

16 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

KIEKZhEK 

52008 

BOSOTSI 

52008 

ESLPCI 

52008 

Құрылыс 

индустриясында 

экологиялық 

қауіпсіздік және 

еңбекті қорғау 

Безопасность 

окружающей 

среды и охрана 

труда в 

строительной 

индустрии  

Environmental 

safety and labor 

protection in the 

construction 

industry 

 

2 2 Студенттерді еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға қойылатын 

талаптармен Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) салауатты 

және қауіпсіз еңбек жағдайында қолданыстағы заңнамаға және 

Қазақстан Республикасының құрылыс саласының мемлекеттік 

нормативтік құжаттарына сәйкес конвенция ережелерін ескере 

отырып, таныстыру. 

Ознакомить обучающихся с требованиями по охране труда и 

технике безопасности в строительстве, с учетом положений 

конвенции Международной Организации Труда (МОТ) в 

области здоровых и безопасных условий труда, согласно   

действующего законодательства и в соответствие с 

государственными нормативными правовыми актами 

строительной отрасли РК. 

To familiarize students with the requirements for occupational safety 

and health in construction, taking into account the provisions of the 

convention of the International Labor Organization (ILO) in the field 

of healthy and safe working conditions, in accordance with the 

current legislation and in accordance with state regulations of the 

construction industry of the Republic of Kazakhstan 

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 

17 КП ТК KIKBU Құрылыс 3 3 Кәсіптік білім мен басқаруды қалыптастыру, құрылыс Құрылыс Өнеркәсіптік және 
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ПД КВ 

PD EK 

 

6301 

UOPSI  

6301 

MOCIE 

6301 

индустриясы 

кәсіпорындарын 

басқару және 

ұйымдастыру 

Управление и 

организация 

предприятиями 

строительной 

индустрии  

Management and 

organization of 

construction 

industry 

enterprises  

индустриясы кәсіпорындарын ұйымдастыру және экономикасы. 

Экономиканың өндірістік, қаржылық және еңбек 

қатынастарының тиімділігін талдау және бағалау. Жобалық 

және өндірістік шешімдердің тиімділігі. 

Формирование профессиональных знаний и по управлению, 

организации и  экономике предприятия строительной 

индустрии.Анализ и оценка эффективности производственных, 

финансовых и трудовых отношений в экономике. 

Эффективность принимаемых конструктивных и 

производственных решений. 

Formation of professional knowledge and management, organization 

and economy of the construction industry enterprises.Analysis and 

evaluation of the efficiency of industrial, financial and labor relations 

in the economy. Efficiency of design and production decisions. 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 

18 КП ТК 

ПД КВ 

PD EK 

KMOREU 

62011 

REPSM 

62011 

RESPBM 

62011 

Құрылыс 

материалдарын 

өндіруде ресурс 

және энергия 

үнемдеу 

Ресурсо и 

энергосбережен

ие в 

производстве 

строительных 

материалов 

Resource and 

energy saving in 

the production of 

building materials  

3 3 Құрылыс материалдары мен дайын құрылыс бұйымдарын 

өндіруде BIM технологияларын қолданудың негізгі 

мүмкіндіктері, көп пәтерлі және көпқабатты тұрғын үйлерді 

жобалау. Технологиялық жабдықтардың элементтерін таңдау 

кезінде Autocad Revit бағдарламасының алгоритмдері мен 

дәйектілігі, жобалау және құрылыс кезінде панельдік 

ғимараттардың конструктивті элементтерін таңдау. 

Основные возможности использования BIM технологий в 

производстве  строительных материалов и изделий сборного 

домостроения, проектировании жилых многоквартирных и 

многоэтажных зданий. Алгоритмы и последовательности 

использования программы Autocad Revit при подборе элементов 

технологической оснастки,  подборе конструктивных 

элементов панельных зданий при проектировании и 

строительстве. 

The main possibilities of using BIM technologies in the production of 

building materials and prefabricated house-building products, the 

design of residential multi-apartment and multi-storey buildings. 

Algorithms and sequences of use of the program  

Құрылыс 

материалдары, 

Бетон 

технологиясы 

Строительные 

материалы, 

Технология 

бетона 

Building 

materials,  

Concrete 

technology 

Өнеркәсіптік және 

азаматтық 

құрылыс 

технологиясы 

кафедрасы 

Кафедра 

технологии 

промышленного и 

гражданского 

строительства 

Department of 

technology of 

industrial and civil 

building 
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