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Кіріспе / Введение 

 

«6В07311 Құрылыс» білім беру бағдарламасы ҚР БҒМ "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын 

бекіту туралы", "Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы", "Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің 

үлгілік қағидаларын бекіту туралы", "Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының жіктеуішін бекіту туралы" бұйрықтарына, 

Жоғары және жоғары орнынан кейінгі еуропалық біліктілік шеңберіне, "Құрылыс" салалық біліктілік шеңберіне, «Тұрғын және тұрғын емес үймереттердің құрылысы» 

кәсіби стандартына, "Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптары және оларға сәйкестікті растайтын құжаттардың тізбесі" және жоғары оқу орнында білім беру 

бағдарламаларын іске асыруды реттейтін басқа да нормативтік құжаттар негізінде жасалды. 

Образовательная  программа 6В07311 Строительство разработана в соответствии с приказами МОН РК «Об утверждении Государственного общеобязательного 

стандарта высшего и послевузовского образования», «Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения», «Об утверждении 

Типовых правил деятельности организаций образования соответствующих типов»,  «Об утверждении Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием», Европейской рамкой квалификаций высшего и послевузовского образования, Отраслевой рамкой квалификаций «Строительства», 

Профессиональным стандартом «Строительство жилых и нежилых зданий», «Квалификационными требованиями, предъявляемыми к образовательной деятельности и 

переченем документов, подтверждающих соответствие им» и др. нормативными документами, регулирующими реализацию образовательных программ в вузе. 

 

Білім беру бағдарламасының концепциясы, принциптері мен тәсілдері / Концепция, принципы и подходы образовательной программы. 

6В07311 "Құрылыс" мамандығының білім беру бағдарламасы модульдік оқыту принципі бойынша әзірленеді.  

Жалпы білім беретін пәндерді оқытудың мақсаты жоғары жалпы интеллектуалдық даму деңгейін алу, сауатты және дамыған сөйлеуді, ойлаудың гуманитарлық 

мәдениетін және еңбекті ғылыми ұйымдастыру дағдыларын меңгеру үшін жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. 

Базалық пәндерді оқытудың мақсаты шығармашылық әлеуетті, бастамашылық пен жаңашылдықты дамыту үшін жағдай жасау, студенттердің жоғары кәсіптік 

білім берудің келесі сатыларында білім алуын жалғастыру болып табылады. 

Кәсіптік пәндерді оқытудың мақсаты түлектердің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру, мамандық бойынша барынша жылдам жұмысқа 

орналасу мүмкіндігін қамтамасыз ету, студенттердің білім беру және кәсіби құзыреттілік саласында жеке бағдарламаларды таңдау болып табылады. 

Қазақстан Республикасында осы бағытта жоғары білімнің негізгі білім беру бағдарламалары іске асырылуда,оларды игеру қорытынды аттестаттаудан табысты 

өткен тұлғаға "бакалавр" біліктілігін алуға мүмкіндік береді. 

Образовательная программа специальности6В07311 «Строительство» разрабатывается по принципу модульного обучения.  

Целью обучения общеобразовательным дисциплинам является обеспечение условий для приобретения высокого общего интеллектуального уровня развития, 

овладения грамотной и развитой речью, гуманитарной культурой мышления и навыками научной организации труда. 

Целью обучения базовым дисциплинам является создание условий для развития творческого потенциала, инициативы и новаторства, продолжения студентами 

образования на последующей ступени высшего профессионального образования. 

Целью обучения профессиональным дисциплинам является формирование конкурентоспособности выпускников на рынке труда, обеспечение возможности для 

максимально быстрого трудоустройства по специальности, выбора студентами индивидуальных программ в области образования и профессиональной компетентности. 

В Республике Казахстан в данном направлении подготовки реализуются основные образовательные программы высшего образования, освоение которых 

позволяет лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, получить квалификацию «бакалавр». 

 

ББ іске асыруда қолданылатын білім беру технологиялары / Образовательные технологии, на базе которых реализуется ОП. 

Кафедраларда студенттерді орталықтандырып оқыту мақсатында ақпаратты меңгеру формаларының алуан түрлілігін ескеретін оқытудың әр түрлі әдістері мен 

технологиялары қолданылады. 

Университетте оқытудың белсенді және инновациялық әдістерін енгізу бойынша жұмыстар үнемі жүргізіледі,олар нақты кәсіптік жағдайға барынша 

жақындаумен сипатталады және болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін және білім алушылардың оқыту процесінің нәтижесі үшін жауапкершілігін барынша тиімді 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Оқу үрдісінде инновацияларды қолдану туралы шешім жоғары мектептің ОӘК-де, университеттің ОӘК-де қаралады және Ғылыми кеңеспен бекітіледі. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011716#z16


Ең өзекті және тиімді әдістемелерді енгізу тәжірибесі оқытушылардың өзара қатысу журналдарында Тіркелетін және кафедралардың жұмыс жоспарларында, 

инженерия жоғары мектебінің ОӘК отырыстарының хаттамаларында көрсетілген көрнекі және ашық сабақтар өткізу арқылы оқытушылар арасындағы алмасу 

объектісіне айналады.  

ПОҚ-ның педагогикалық тәжірибесін көпшілікке тарату, білім беру үдерісінде мультимедиа технологияларын белсенді пайдалануға педагогтарды ынталандыру, 

АКТ-ны пайдалана отырып оқу сабақтарын ұйымдастыру мақсатында 2016-2017 оқу жылында университетте "Үздік медиа-сабақ"байқауы өткізілді.  

Білім алушылар "Platonus" автоматтандырылған жүйесі арқылы, сондай-ақ эдвайзерлердің көмегімен жеке білім траекториясын қалыптастыру мүмкіндіктері 

туралы ақпарат алады. 

Білім алушылардың оқу жетістіктері оқу тапсырмалары мен тапсырмаларының барлық түрлері бойынша білімді бағалаудың балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 

бойынша бағаланады. 

Білім алушыларды қорытынды аттестаттау мамандық бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру және дипломдық жұмысты (жобаны) қорғау немесе мамандық және 

екі бейінді пән бойынша мемлекеттік емтихан тапсыру нысанында өткізіледі. Бітіру жұмыстары антиплагиатқа тексеруден өтеді. Бұл ретте, есептеулер мен сызбалар 

түрінде көрсетілген бірегейлікке және түсіндірме жазба мен техникалық шешімдерге тең қатынаста бағаланады. 

Бітірушінің оқу нәтижелеріне қол жеткізуі, олардың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарымен 

белгіленген теориялық және практикалық дайындық деңгейіне сәйкестігі аралық емтихандардың, кәсіптік практикалардың, мемлекеттік емтихандардың 

қорытындыларында, дипломдық жұмыстардың қорғауларында көрсетілген.В целях студентоцентрированного обучения на кафедрах используются различные методики 

и технологии обучения, учитывающие разнообразие форм усвоения информации. 

В Университете постоянно проводится работа по внедрению активных и инновационных методов обучения, которые характеризуются максимальным 

приближением к реальной профессиональной ситуации и позволяют наиболее эффективно формировать профессиональные компетенции будущего специалиста и 

ответственность обучающихся за результат процесса обучения. 

Решение об использовании инноваций в учебном процессе рассматриваются на УМС высшей школы, УМС Университета и утверждаются ученым Советом. 

Опыт внедрения наиболее актуальных и эффективных методик становится объектом обмена между преподавателями посредством проведения показательных и 

открытых занятий, которые фиксируется в журналах взаимопосещений преподавателей и отражены в планах работы кафедр, протоколах заседаний УМС высшей школы 

инженерии.  

С целью популяризации педагогического опыта ППС, мотивации педагогов к активному использованию мультимедиа технологий в образовательном процессе, 

организации учебных занятий с использованием ИКТ в 2016-2017 учебном году в Университете проводился конкурс «Лучший медиа-урок».  

Обучающиеся получают информацию о возможностях формирования индивидуальной образовательной траектории через автоматизированную систему 

«Platonus», а также с помощью эдвайзеров. 

Учебные достижения обучающихся по всем видам учебных поручений и заданий оцениваются по балльно-рейтинговой буквенной системе оценки знаний. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в форме сдачи государственного экзамена по специальности и защиты дипломной работы (проекта), или сдачи 

государственных экзаменов по специальности и двум профилирующим дисциплинам. Выпускные работы проходят проверку на антиплагиат. При этом оценивается в 

равном отношении на уникальность и пояснительная записка и технические решения, выраженные в виде расчетов и чертежей. 

Достижение результатов обучения выпускником, соответствие их уровню теоретической и практической подготовки, установленные государственными 

общеобязательными стандартами высшего и послевузовского образования отражены в итогах промежуточных экзаменов, профессиональных практик, государственных 

экзаменов, защитах дипломных работ. 

 

 

 

 

Оқу үдерісін ұйымдастыру формаларының қысқаша сипаттамасы және оның әдістемелік қамтамасыз етілуі / Краткая характеристика форм организации 

учебного процесса и его методическое обеспечение. 

6В07311 "Құрылыс" мамандығы бойынша білім беру процесін ұйымдастыру және ұстау бойынша бакалаврларды дайындау келесі құжаттармен реттеледі: 

- типтік оқу жоспары; 

- Академиялық күнтізбе; 



- оқу жұмыс жоспары; 

- пәндердің оқу бағдарламаларымен; 

 - практика бағдарламаларымен (оқу, өндірістік, диплом алды) 

 - элективті пәндер каталогы.  

Студенттердің өз бетінше білім алу дағдыларын дамытуға бағытталған оқу процесін ұйымдастыру кезінде барлық оқу процесін кезеңдерге бөлу қажет: 

1) дайындық: өзіндік қызметке бастапқы дайындықпен сипатталады (1-2 семестр), мысалы, инженерлік графика пәні – (ЕГЖ - 1 семестр, 12 парақтан тұратын 

альбом) – өзін-өзі анықтаудың дұрыстығын тексеру, өзіне сенімді болу;  

2) құрастырушы: мұнда студент өз бетінше білім алудың негізгі тәсілдерін меңгеруі тиіс (3-4 семестр) – мысалы, сәулет, құрылыс конструкциялары пәні (3-4 

семестр – курстық жоба) – өзіндік жұмыстарды ұйымдастыру, әдістерді, құралдарды және өз бетінше білім алу формаларын, оқытушының көмегімен шығармашылық-

зерттеу тапсырмаларын орындау дағдыларын қалыптастыру (курстық жобалау бойынша кеңес беру мамандардың оқу жоспарында 17 сағат көлемінде, ал бакалаврларда 

18 сағат көлемінде қарастырылған). Сонымен қатар, құрылыс құрылымдарын жобалау бойынша арнайы курс арқылы студенттердің білім алу тәсілдерін меңгеруге деген 

қызығушылығы қалыптасады. 

3) аяқтаушы: кәсіби қалыптасуы (5-8 семестр) - студент өз оқу қызметін оқытушының көмегінсіз өз бетінше жоспарлайды және ұйымдастырады.  Өзінің жұмыс 

уақытын дұрыс ұйымдастырады, өзін - өзі білім беру қызметін барабар өзіндік бағалауды жүргізеді-оқудың осы кезеңіне барлық курстық жұмыстар мен жобалардың ең 

көп саны келеді, бұл оқу процесін ұйымдастыру кезінде ақпараттық технологияларды пайдалануды арттыруға мүмкіндік береді және студенттің кәсіби маңызы бар 

сапалары мен кәсіби өзін-өзі тануын қалыптастырады, өзіндік жұмыстың рөлін арттыра отырып, оқытуды кәсіби қызметке жақындатады, демек өзін-өзі білім алу 

дағдыларын дамытады.Подготовка бакалавров по специальности  6В07311 «Строительство» по содержанию и организации образовательного процесса при  реализации ОП 

регламентируется следующими документами: 

- типовым учебным планом; 

- академическим календарем; 

- рабочим учебным планом; 

- учебными программами дисциплин; 

 - программами практик (учебной, производственной, преддипломной) 

 - каталогом элективных дисциплин.  

При организации учебного процесса, направленного на развитие навыков самообразования студентов, необходимо весь учебный процесс разбить на этапы: 

1) подготовительный: характеризуется начальной подготовкой к самостоятельной деятельности (1-2 семестры), например  дисциплина инженерная графика – (РГЗ 

- 1 семестр, альбом из 12 листов) – проверка правильности самоопределения, обретение уверенности в себе;  

2) формирующий: здесь студент должен овладеть основными способами самостоятельного обучения (3-4 семестр) – например дисциплина архитектура, 

строительные конструкции (3-4 семестр – курсовой проект) – выработка навыков организации самостоятельной работы, методов, средств и форм самообразования, 

выполнения творческо-исследовательских заданий с помощью преподавателя (консультации по курсовому проектированию предусмотрены в учебном плане 

специалистов в объеме плановой самостоятельной работы в количестве 17 часов, а у бакалавров – 18 часов). Кроме того, с помощью спецкурса по  проектированию 

строительных  конструкций формируется интерес у студентов к усвоению способов добывания знаний. 

3) завершающий: профессиональное становление (5-8 семестр) - студент самостоятельно планирует и организует свою учебную деятельность без помощи 

преподавателя.  Правильно организовывает свое рабочее время, проводит адекватную самооценку самообразовательной деятельности -  на данный период обучения 

приходится наибольшее количество всего курсовых работ и проектов, что  позволяет повысить использование информационных технологий при организации учебного 

процесса и формирует профессионально значимые качества и профессиональное самосознание студента, увеличивая роль самостоятельной работы, приближает 

обучение к профессиональной деятельности, а, следовательно, развивает навыки самообразования. 

 

 

 
             ББ іске асырудағы серіктестер туралы мәліметтер (жұмыс берушілер өкілдері, кәсіби ұйымдар, академиялық және әлеуметтік серіктестер) / Сведения о                

партнерах для реализации ОП (представители работодателей, профессиональные организации, академические и  социальные партнеры). 



Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру барысында "5В072900 - Құрылыс" ББ жетекшілері жұмыс берушілермен және практика базаларымен белсенді жұмыс 

жүргізеді.Мысалы:  

1. "Нектар" ӨК, Давлешеридзе И. В.-бас инженер;  

2. "Экспертиза СП" ЖШС, Сеитова А. С.-директор;  

3. "АқтобеНефтегазстрой" ЖШС, Естемисов С. М.-директор;  

4. "Univer" ЖШС, Аханов С. Б.-директор;  

7. "Актобекапремстрой"ЖШС, Касимов М.-директор 

В процессе реализации образовательной программы руководители ОП «5В072900 - Строительство» -  ведут активную работу с работодателями и с базами 

практик.Например: 

1. ПК «Нектар» , Давлешеридзе И.В. - главный инженер;  

2. ТОО «Экспертиза СП»,  Сеитова А.С.-директор; 

3. ТОО «Актюбнефтегазстрой», Естемисов С.М.- директор; 

4. ТОО «Univer», Аханов С.Б.-директор; 

5. ТОО «Актобекапремстрой»,Касимов М. –директор 

 

Білім алушылардың кәсіптік практикадан өту орны / Место прохождения  профессиональных практик  обучающихся. 
1. "Нектар" ӨК 

 2. "ТехнопаркАктөбе" РИ ЖШС 

4. "Экспертиза СП" ЖШС 

5. "АқтобеНефтегазстрой" ЖШС 

6. "Univer" ЖШС, 

7. "Актобекапремстрой"ЖШС. 

 

1. ПК «Нектар»  

2. ТОО РИ «ТехнопаркАктобе» 

3. ТОО «BIGALASH» 

4. ТОО «Экспертиза СП» 

5. ТОО «Актюбнефтегазстрой» 

6. ТОО «Univer» 

7. ТОО «Актобекапремстрой». 

 

 

 

 

 

1. Білім беру бағдарламасының паспорты / Паспорт образовательнойпрограммы 

 

1  Білім беру саласының коды және атауы / Код и 

классификация области образования 

6В07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары /6В07 Инженерные, обрабатывающие и строительные 

отрасли 

2  Даярлау бағытының коды және атауы / Код и 

классификация направления подготовки 

6В073 Сәулет және құрылыс /6В073 Архитектура и строительство 

3  ББ коды және атауы  / Код и наименование ОП 6В07311-Құрылыс /6В07311 –Строительство 



4  ББ түрі  / Вид ОП Қолданыстағы ББ / Действующая ОП 

5  ББ мақсаты / Цель ОП Энергия тиімді технологияларды қолдану саласындағы тиімді кәсіби қызмет үшін қажетті білімді, 

шеберлікті және құзыреттілікті ескере отырып, жұмыс берушілердің мүдделері мен сұраныстарына 

негізделген құрылыс материалдарын, бұйымдары мен конструкцияларын өндірумен байланысты қала 

құрылысы, Өнеркәсіптік - азаматтық құрылыс, құрылыс-монтаждау және құрылыс жұмыстары 

саласында кадрлар даярлау/ 

Подготовка кадров в области градостроительства, промышленно- гражданского строительства, 

строительно-монтажных и строительных работ, связанных с производством строительных материалов, 

изделий и конструкций , орентированная на интересы и запрос работодателей с учетом знаний, умений и 

компетенций, необходимых для эффективной профессиональной  деятельности в области применения 

энергоэффективных технологий. 

6  ҰБШ/ СБШ бойынша деңгейі / Уровень образования по 

НРК/ОРК 

6 бакалавриат/6 бакалавриат 

7  Оқыту түрі / Форма обучения  күндізгі/ дневная 

8  Типтік оқу мерзімі / Типичный срок обучения  4 жыл / 4 года 

9  Оқыту тілі / Язык обучения  Қазақша, орысша / казахский, русский 

10  Кредит көлемі / Объем кредитов 240 академиялық кредит, 240 ECTS/ 240 академических кредитов, 240 ECTS 

11  Білім алушыларға қойылатын талаптар  / Требования к 

обучающимся  

жалпы орта білім /техникалық және кәсіптік білім / жоғары білім  // общее среднее образование 

/техническое и профессиональное образование / высшее  образование 

12  Берілетін дәреже  / Присуждаемая степень "6В07311-Құрылыс» білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры / Бакалавр 

техники и технологии по образовательной программе «6В07311 –Строительство» 

13  Кәсіби қызмет саласы / Областьпрофессиональной 

деятельности  

* Учаске шебері/ Мастер участка 

Инженер – технолог/ Инженер – технолог 

Сапа жөніндегі Инженер/ Инженер по качеству 

Өндірістік бөлімінің бастығы/Начальник производственного отдела 

14  Еңбек қызметінің түрлері (СБШ және КС бойынша) / 

Виды трудовой деятельности (по ОРК и ПС) 

** Жөндеу – құрылыс жұмыстарын жүргізу учаскесінде қолданыстағы заңнамалық және нормативтік 

актілерге / Осуществление ремонтно – строительных работ на участке в соответствии с действующими 

законодательными и нормативными актами 

Сапасын қамтамасыз ету жүргізу құрылыс жұмыстарын жүргізу/ Обеспечение качества ведения 

производства строительных работ 

Тапсырмаларды орындауды қамтамасыз етеді, сапасын арттыру бойынша орындалатын жұмыстардың 

құрылыс учаскесінде/ Обеспечивает выполнение заданий по повышению качества выполняемых работ  

на строительном участке 

Әзірлеу және ұйымдастыру өндірістік процестер мен технологиялар/Разработка и организация 

производственных процессов и технологий 

15  Кәсіби қызмет объектілері / Объекты 

профессиональной деятельности 

*** Құрылыс-жинақтау басқармалары мен ұжымдары, құрылыс бұйымдарын өндіретін зауыттар, 

коммуналды шаруашылық мекемесі, құрылыс техникасы мен қондырғыларын жөндеу және пайдалану 

мекемелері, құрылыс бойынша акционерлік бірлестік болады. 

Строительно-монтажные управления и организации, заводы по производству строительных изделий, 

предприятия коммунального хозяйства, предприятия по эксплуатации и ремонту строительной техники 

и оборудования, акционерные объединения по строительству. 

16  Еңбек (кәсіби) функциялары  / Трудовые ****1.Құрылыс, монтаждау және жөндеу-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде әртүрлі типтегі және 



(профессиональные) функции  мақсатта машиналар мен механизмдерді басқару/ Управление машинами и механизмами различного 

типа и назначения при выполнении строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ.  

2. Машинамен машиналарды техникалық күту. /Техническое обслуживание машин механизмов. 

3. Жөндеу-құрылыс жұмыстары үшін жабдық механизмдерінің сақталуы мен жұмысқа қабілеттілігін 

қамтамасыз ету./ Обеспечивать сохранность и работоспособность оборудования механизмов для 

проведения ремонтно-строительных работ. 

4. Құрылыстың сапасын бақылау./ Контроль качества ведения процесса производства строительных 

работ. 

5. Туберкулездің алдын алу және жою жөніндегі шараларды әзірлеу, ТБ ережесіне сәйкестікті бақылау./ 

Разработка  мер по его предупреждению и ликвидации, осуществление контроля за соблюдением правил 

ТБ. 

6. Технологиялық жабдықтарды сынауға қатысу./ Участие в испытаниях технологического 

оборудования. 

7. Құрылыстың сапасын бақылау./ Контроль качества ведения процесса производства строительных 

работ. 

8. Төтенше жағдайлардың алдын-алу және оларды жою жөніндегі шараларды әзірлеу, қауіпсіздік 

техникасының ережелеріне сәйкестікті бақылау./ Разработка  мер по  предупреждению и ликвидации 

аварийных ситуаций, осуществление контроля за соблюдением правил техники безопасности. 

9. Технологиялық жабдықтарды сынауға қатысу./ Участие в испытаниях технологического 

оборудования. 

10. Оңтайлы өндіріс режимдерін дамытады./ Разрабатывает оптимальные режимы производства 

11. Технологиялық негізделген үдерістерге арналған техникалық уақыттың қалыпты стандарттарын 

әзірлейді./ Разрабатывает технически обоснованных норм времени эффективных технологических 

процессов  

12. Рационализаторларға көмек көрсету/ Оказание помощи рационализаторам  

17  Аккредиттеу туралы ақпарат (аккредиттеу органының 

атауы, аккредиттеу мерзімі) / Информация об 

аккредитации ОП (наименование аккредитационного 

органа, срок действия аккредитации) 

"Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігі" 18.06.2014-18.06.2019 жж /  

НУ «Независимое агенство аккредитации и рейтинга» 18.06.2014-18.06.2019 гг 

18  Оқыту нәтижелері / Результаты обучения ББ аяқталғаннан кейін бітіруші/После завершения ОП выпускник: 

ОN 1 – Қазақ, орыс және шет тілдерін, студенттердің мәдениетаралық - коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру үшін арнайы терминдерді жеткілікті деңгейде меңгерген / РО 1 Владеет казахским, 

русским и иностранным языком, специальными терминами для формирования межкультурно- 

коммуникативной компетенции студентов в процессе иноязычного образования на достаточном уровне 

ОN 2 –  Қазақстанның қазіргі тарихын біледі; әлеуметтік коммуникация әдістерін, белгіленген 

мақсаттарды табысты іске асыру үшін IT технологиялар негіздерін меңгерген, бұған қоғамдық сананы 

жаңғырту тетіктерін ашатын және рухани-мәдени дәстүрлердің сабақтастығына негізделетін "Рухани 

жаңғыру" бағдарламасы ықпал етеді./РО 2 Знает современную историю Казахстана; владеет методами 

социальной коммуникации, основами IT технологии для успешной реализации намеченных целей, этому 

способствует программа «Рухани жаңғыру», которая раскрывает механизмы модернизации 

общественного сознания и основывается на преемственности  духовно-культурных традиций  

ОN 3 –  Әділеттілік, қадір-қасиет және Бостандық, төзімділік құндылықтарын дамыту және нығайту, 



мәдениетаралық диалог және әлем мәдениеті сияқты негізгі дүниетанымдық ұғымдарды біледі; адам 

өмірінің қауіпсіздігі мен экологиясын меңгерген; дене шынықтыру әдістері мен құралдарын 

меңгерген/РО 3 Знает ключевые мировоззренческие понятия, как справедливость, достоинство и 

свобода, развитие и укрепление ценностей толерантности, межкультурного диалога и культуры мира; 

владеет знаниями экологии и безопасности жизнедеятельности человека;  владеет методами и 

средствами физической культуры  

ОN 4 -  Қазіргі заманғы сандық технологияларды меңгерген; кәсіби-қазақ (орыс) және кәсіби-

бағытталған шет тілін меңгерген /РО 4 Обладает знаниями современных цифровых технологий; владеет 

профессионально-казахским (русским) и профессионально-ориентированным иностранным языком 

ОN 5 – Аралас пәндердің инженерлік міндеттерін шешу үшін математикалық білімді меңгерген; 

геодезиялық құралдарды пайдаланады; құрылыс материалдарындағы химиялық процестерді біледі; 

ғимараттар мен құрылыстарды жобалау дағдыларын меңгерген/РО 5 Владеет математическими 

знаниями для решения инженерных задач смежных дисциплин; пользуется геодезическими 

инструментами; знает химические процессы в строительных материалах;   владеет навыками 

проектирования  зданий и сооружений 

ОN 6 – Материалтану бойынша білімі бар; құрылыс конструкцияларының сипаттамаларын біледі; 

жобалардың жұмыс сызбаларын оқиды; Құрылыс конструкцияларын есептеу тәсілдерін, физика және 

электротехника заңдарын біледі /РО 6 Обладает знаниями материаловедения; владеет характеристиками 

строительных конструкций; читает рабочие чертежи проектов; владеет способами расчета строительных 

конструкций, законами физики и электротехники  

ОN 7 -  Ғимараттар мен құрылыстардың көлемдік-жоспарлау шешімдерін, құрылымдар мен 

есептеулерді, құрылыстағы гидравлика заңдарын біледі /РО 7 Обладает знаниями  объемно-

планировочных решений зданий и сооружений, конструкций и расчеты; законы гидравлики в 

строительстве  

ОN 8 -  Бағдарламалық қамтамасыз ету әдістерін меңгерген; құрылыстағы метрология, стандарттау және 

сертификаттау бойынша білімі, сондай-ақ құрылыс машиналарының сипаттамалары бойынша білімі 

бар; ғимараттардың инженерлік жүйесі, жер жұмыстарының құрылыс өндірісінің технологиясы және 

топырақ қасиеттері бойынша білімі бар/РО 8 Владеет методами программного обеспечения; обладает 

знаниями по метрологии, стандартизации и сертификации в строительстве, также характеристиками 

строительных машин; Владеет знаниями по инженерной системе зданий, технологии строительного 

производства земляных работ,  свойствами грунтов  

ОN 9 -Құрылыс өндірісінде энергия үнемдейтін әдістерді қолданады, металл конструкциясының 

элементтерін есептейді /РО 9  Применяет энергосберегающие методы при строительном производстве, 

рассчитывает  элементы металлических конструкции 

ОN 10 – Ғимараттарды тұрғызу технологиясының қазіргі заманғы әдістерін және қауіпсіздік техникасын 

меңгерген, Құрылыс конструкциялары бойынша білімі бар /РО 10 Владеет современными методами 

технологии возведения зданий и техники безопасности, обладает знаниями по строительным 

конструкциям  

ОN 11 – Ғимараттармен үймереттерді  монтаждау мен қайта жаңартудың және сейсмикалық төзімді 

ғимараттарды тұрғызудың озық технологияларын меңгерген; құрылыс кезінде инженерлік-геологиялық 

шешімдер қабылдайды, іргетастарды есептеу мен іріктеуді жүргізеді/РО 11 Владеет передовыми 

технологиями монтажа и реконструкций зданий сооружений и возведения сейсмоустойчивых зданий; 

принимает инженерно-геологические решения при строительстве, ведет расчет и подбор фундаментов  



 ОN 12 – Құрылыс өндірісін жоспарлайды, ұйымдастырады және басқарады; құрылыстың сметалық 

есебінің үнемділігін бақылайды, ғимараттар мен құрылыстардың сапасын бағалауды және бақылауды 

жүргізеді /РО 12Планирует, организует и управляет строительным производством; контролирует 

экономичность сметного расчета строительства, проводит оценку и контроль качества зданий и 

сооружений  

 

 

2. ББ негіздемесі, ерекшелігі, бірегейлігі / Обоснование, отличительные особенности, уникальность ОП  

Республика экономикасының өсуіне байланысты жыл сайын индустриалды құрылыс және құрылыс материалдары өнеркәсібі көлемі өсіп келеді, бұл құрылыс 

индустриясында мамандардың қажеттілігін арттырады. 

Ақтөбе қаласындағы бәсекелес жоғары оқу орындарының, Қазақ-Ресей халықаралық университетінің және Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің 

арасындағы айырмашылық ғылыми жұмысында үлкен ғылыми әлеуеті, мол материалдық базасы және ғылыми жұмыстарды белсенді қызметі бар оқытушылар 

құрамының жоғары дәрежесі болып табылады. 

«Құрылыс» «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы» ОК-нің даму жоспарының бірегейлігі жоғары ғылыми-техникалық әлеуеті мен өндірістік тәжірибесі 

бар жоғары білікті мамандардан тұрады, олардың тәжірибесі мен білімін білім беру үдерісіне бірегей, ақылды ғимараттар мен құрылыстарды жобалау және салу кезінде 

интеграцияланған студенттерге беру. инновациялық заманауи технологиялар. 

«Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы» ӨП даму жоспарының жеке ерекшелігі құрылыс саласын дамытудың заманауи талаптарына сай келетін 

және жұмыс берушілер мен мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен тілектерін ескеретін жаңа пәндерді енгізуден тұрады. 

«Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы» ӨП даму жоспарының жеке ерекшелігі құрылыс саласын дамытудың заманауи талаптарына сай келетін 

және жұмыс берушілер мен мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен тілектерін ескеретін жаңа пәндерді енгізуден тұрады. 

«Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс технологиясы» ОЖ-ның бірегейлігі жоғары ғылыми-техникалық әлеуеті мен өндірістік тәжірибесі бар жоғары білікті 

профессор-оқытушылар құрамынан тұрады, олардың тәжірибесі мен білімін инновациялық заманауи технологияларды пайдалана отырып бірегей, ақылды ғимараттар 

мен құрылыстарды жобалау мен салудағы оқу үдерісіне біріктіретін студенттерге береді. 

В связи с ростом экономики республики ежегодно растут объемы промышленно-гражданского строительства и индустрии производства строительных 

материалов в стране, что обуславливает рост потребности в специалистах строительной отрасли. 

Отличие наших ОП конкурирующих высших учебных заведений в городе Актобе, от Казахско-Русского Международного университета и Актюбинского 

регионального государственного университета - является высокой остепенностью ППС с огромным научным потенциалом, богатой материальной базой и активностью в 

научной работе.  

Уникальность плана развития ОП «Строительство» «Технология промышленного и гражданского строительства» состоит из высококвалифицированных кадров 

ППС высоким научно-техническим потенциалом и производственным опытом, передающий свой опыт и знания обучающимся интегрированных в образовательном 

процессе при проектировании и строительстве уникальных, умных зданий и сооружений с применением инновационных современных технологии.  

Индивидуальность плана развития ОП «Технология промышленного и гражданского строительства» состоит введением новых дисциплин отвечающих 

современных требованием развития отрасли строительства и учитывающих требования и пожелания работодателей и стейхолдеров.  

Уникальностью ОП «Технология промышленного и гражданского строительства» состоит из высококвалифицированных кадров ППС высоким научно-

техническим потенциалом и производственным опытом, передающий свой опыт и знания обучающимся интегрированных в образовательном процессе при 

проектировании и строительстве уникальных, умных зданий и сооружений с применением инновационных современных технологии.  

 

3. Құзыреттіліккартасы/ Карта компетенций  

 

Құзыреттіліктер / Компетенции Оқыту нәтижелерінің 

кодтары (OН...) / Коды 

результатов обучения 

Оқыту нәтижелерін қалыптастыратын 

пәндер атауы / Наименование дисциплин, 

формирующих результаты обучения 

ОН бағалау 

әдістері / 

Методы оценки 



(РО..) РО 

Әмбебап құзыреттіліктер (ӘҚ) /  

Универсальные компетенции (УК): 

ӘҚ1 -  өз саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін түсіну және көрсете білу 

ӘҚ2 -  осы білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану   

ӘҚ3 -  өз саласына сәйкес деректерді жинау және мәселелерді 

шеше білу 

ӘҚ4 - әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдаулар 

қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және жүзеге асыру 

ӘҚ5 - өз саласы бойынша мамандарға және т.б. ақпаратты, 

идеясын, мәселелерді және шешімдерін хабарлау 

ӘҚ6 - заманауи техникаларды, кәсіби қызметі саласындағы 

ақпараттық технологияларды қолдану дағдыларын меңгеру 

ӘҚ7 - күнделікті кәсіби қызметіне және магистратурада 

білімін жалғастыруға қажетті жаңа білім алу дағдыларын 

меңгеру 

ӘҚ8 - қоғамдық пікірге, салт-дәстүрге, қоғамдық нормаларға 

негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды  білу  және 

өзінің кәсіби қызметінде солдарға сүйену 

 

УК1 – демонстрировать знания и понимание в изучаемой 

области, включая элементы наиболее передовых знаний в 

этой области 

УК2 –  применять эти знания и понимание на 

профессиональном уровне 

УК3 – формулировать аргументы и решать проблемы в 

изучаемой области 

УК4– осуществлять сбор и интерпретацию информации для 

формирования суждений с учетом социальных, этических и 

научных соображений 

УК5– сообщать информацию, идеи, проблемы и решения, как 

специалистам, так и неспециалистам 

УК6– обладать базовыми знаниями в области 

естественнонаучных (социальных, гуманитарных, 

экономических) дисциплин, способствующих формированию 

высокообразованной личности с широким кругозором и 

культурой мышления 

УК7– обладать навыками обращения с современной техникой, 

уметь использовать информационные технологии в сфере 

профессиональной деятельности 

УК8– владеть навыками приобретения новых знаний, 

OН1, OН2,  OН3 

РО1, РО2,  РО3 

 

 

1Шетел тілі /Иностранный язык 

2Қазақ (орыс) тілі/ Казахский (русский) язык 

3Қазіргі Қазақстан тарихы / Современная история 

Казахстана 

4 Ақпараттық-коммуникациялар технологиясы 

(ағылшын тілінде)/ Информационно-

коммуникационные технологии (на английском 

языке) 

5 Әлеуметтік-саясаттану білім модулі 

(Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, 

Психология) / Модуль социально-политических 

знаний (Социология, Политология, 

Культурология, Психология) 

6 Философия/ Философия 

7 «Экология және тіршілік қауіпсіздігі» модулі  

(Экология және тұрақты даму,  

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері) / Модуль 

"Экология и безопасность жизни 

деятельности"(Экология и устойчивое 

развитие,Основы безопасности 

жизнедеятельности) 

8 Дене шынықтыру /Физическая культура 

Жазбаша 

тапсырма 

Эссе жазу 

Тестілеу 

Ауызша сұрақ 

Баяндама 

дайындау және 

қорғау/ 

Письменные 

задания     

Написание эссе 

Тестирование 

Устный опрос     

Подготовка и 

сдача 

презентаций   

 



необходимых для повседневной профессиональной 

деятельности и продолжения образования в магистратуре 

Жалпы кәсіби құзыреттіліктер (ЖПҚ) /  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)  

ЖКҚ1 – кәсіби қызметте әдістерді қолданады, математикалық 

талдау және модельдеу, теориялық және эксперименттік 

зерттеу жаратылыстану-ғылыми пәндер негізгі заңдарын 

пайдаланады 

ЖКҚ2 –  кәсіби қызметке тарту барысында туындайтын 

проблемаларды, оларды шешу үшін тиісті физика – 

математикалық аппараты жаратылыстану ғылымдар мәнін 

анықтауға қабілетті 

ЖКҚ3 –  ғимараттарды, құрылыстарды, құрылымдарды, 

конструкторлық құжаттама мен бөлшектерді жасауда 

геометриялық қалыптастыру, құру және өзара қиылысу 

модельдер жазықтық және кеңістік орындау үшін қажетті 

және сызбаларды оқу, негізгі заңдарын меңгерген 

ЖКҚ4 –  ақпарат дамытудағы және қазіргі ақпараттық қоғам 

мәні, туындаған қауіптілік және қауіп-қатерлерді түсіну, бұл 

үдерісте, сақтауға, негізгі ақпараттық қауіпсіздік талаптарын, 

соның ішінде мемлекеттік құпияларды мәнін түсіну қабілеті 

ЖКҚ5 –   жұмыс құралы ретінде компьютермен ақпаратты 

басқару құралдарын алу, сақтау, қайта өңдеу ақпарат, 

дағдылары бар жәненегізгі әдістерін, тәсілдерін меңгеру 

ЖКҚ6 –   ғаламдық компьютерлік желілердегі ақпаратпен 

жұмыс істеуге қабілетті  болу 

ЖКҚ7 –   бірі шетел тілі деңгейінде кәсіби қарым-қатынас 

және жазбаша аударманы меңгеру( 

ЖКҚ8 –   өндірістік- қорғау жұмысшылар мен халықты 

ықтимал апаттар, дүлей зілзалалардың алдын алудың негізгі 

әдістерін меңгеру 

 ЖКҚ9 –   инженерлік ізденістер саласындағы, жобалау 

принциптерін, ғимараттарды, құрылыстардынормативтік 

базаны білу 

ЖКҚ10 –    инженерлік іздестірулерді өткізудің 

технологиясымен, жобалау, бөлшектер мен 

конструкциялардың техникалық тапсырмаларға сәйкес 

пайдалана отырып, стандартты қолданбалы есептік және 

графикалық бағдарламалық пакет әдістерін меңгеру( 

ЖКҚ11 –   аяқталған жобалық-конструкторлық жұмыстар, 

бақылау сәйкестігі және әзірленетін жобалар мен техникалық 

құжаттаманың ғимаратына, стандарттарға, техникалық 

талаптарға және басқа нормативтік құжаттарға алдын-ала 

OН4, OН5,  OН6, OН7, OН8,  

OН9  

 

РО4, РО5,  РO6, РO7, РO8,  РO9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Сандық технологиялар» модулі  

( Бұлтты және мобильді технологиялар, Smart-

технологиялар, Электронды үкімет)/ Модуль 

цифровых технологий (Облачные и мобильные 

технологии, Smart-технологии, Электронное 

правительство) 

2 «Академиялық жазба және кәсіби тілдер»  

модулі (Академиялық жазба,  

Кәсіби қазақ (орыс) тілі, 

Кәсіби бағытталған шетел тілі)/ Академическое 

письмо и  профессиональные языки 

(Академическое письмо, Профессионально- 

казахский (русский) язык, Профессионально-

ориентированный иностранный язык) 

3 Математика/ Математика  

4Геодезия және мамандыққа кіріспе / Геодезия и 

введения в специальность 

5 Құрылыстағы химия/Қиын балқитын 

материалдың химиясы/Құрылыс қоспаларының 

химиялық технологиясы/ Химия в 

строительстве/Химия тугоплавких 

материалов/Химическая технология 

строительных смесей 

6 Инженерлік графика І / Инженерная графика I 

7 Оқу практикасы /Учебная практика 

8  Құрылыс материалдары /Строительные 

материалы 

9  Сәулет I және конструкция I / Архитектура I и  

конструкция І 

10  Инженерлік графика II/Сәулеттік 

графика/Құрылыс сызуы / Инженерная графика 

II/Архитектурная графика/Строительное черчение 

11  Инженерлік механика/ Негіздіктер 

механикасы/Материалдар кедергісі/ Инженерная 

механика / Механика основании/Сопротивление 

материалов 

12  Физика және электротехника/Электр 

тізбектерінің теориясы /Электроника/ Физика и 

электротехника/  Теория электрических цепей / 

Электроника 

13  Сәулет II/Ауылшаруашылық ғимараттар 

Жазбаша 

тапсырма 

Эссе жазу 

Тестілеу 

Ауызша сұрақ 

Баяндама 

дайындау және 

қорғау/ 

Письменные 

задания     

Написание эссе 

Тестирование 

Устный опрос     

Подготовка и 

сдача 

презентаций   

 



техникалық-экономикалық негіздемесі, жобалық есептеулер, 

әзірлеу, жобалау және жұмыс техникалық құжаттаманы 

ресімдеу қабілетті  

ОПК1 – использует основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применяет 

методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

ОПК2 – способен выявить естественнонаучную сущность 

проблем, возникающих в ходе профессиональной 

деятельности, привлечь их для решения соответствующий 

физико – математический аппарат 

ОПК3 – владеет основными законами геометрического 

формирования, построения и взаимного пересечения моделей 

плоскости и пространства, необходимые для выполнения и 

чтения чертежей зданий, сооружений, конструкций, 

составления конструкторской документации и деталей 

ОПК4 – способен понимать сущность и значение информации 

в развитии современного информационного общества, 

сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 

соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

ОПК5 – владеет основными методами, способами  и 

средствами получения, хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией 

ОПК6 – способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОПК7 – владеет одним из иностранных языков на уровне 

профессионального общения и письменного перевода 

ОПК8 – владеет основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ОПК9 – знает нормативную базу в области инженерных 

изысканий, принципов проектирования зданий, сооружений 

ОПК10 – владеет методами проведения инженерных 

изысканий, технологией проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с техническим заданием с 

использованием стандартных прикладных расчетных и 

графических программных  пакетов 

ОПК11– способен проводить предварительное технико-

экономическое обоснование проектных расчетов, 

разрабатывать проектную и рабочую техническую 

документацию, оформлять законченные проектно-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сәулеті/ Қоғамдық ғимараттар сәулеттік стилі / 

Архитектура II/Архитектура с/х здании/ 

Архитектурный стиль общественных здании 

14  Құрылыс конструкциялары ІІ/ Металл 

құрылымдарды біріктіру/Берік құрылымдар / 

Строительные конструкции ІІ/ Соединения 

металлических конструкций/ Прочность 

конструкции 

15  Гидравлика және гидрология/Сұйықтық және 

газдар механикасы/ Гидромашиналар және гидро 

жетекшілер / Гидравлика и гидрология/Механика 

жидкостей и газов/Гидромашины и гидропровод 

16  Өндірістік практика/ Производственная 

практика 

17  Компьютерлік ортада құрылысты жобалау 

/Жеңіл бетондар құрылымдары және 

жобалануы/Азаматтық ғимараттарды жобалау / 

Строительное проектирование в компьютерных 

средах/ Проектирование и конструкции из 

легких бетонов/Проектирование гражданских 

здании 

18 Метрология, стандартизация және 

сертификация/Метрология 

негіздері/Стандартизация және сертификация / 

Метрология, стандартизация и сертификация/ 

Основы метрологии/Стандартизация и 

сертификация 

19 Құрылыс машиналары мен 

жабдықтары/Көліктік көтеру 

машиналары/Көліктік көтеру жабдықтары/ 

Строительные машины и 

оборудование/Подъемно-транспортные 

машины/Подъемно-транспортные 

оборудование 

20 Канализация және сумен жабдықтау/Жылу 

жүйесі/ Газбен жабдықтау / Канализация и 

водоснабжение/Система отопления/ 

Газоснабжения 

21 Ғимараттар мен имараттардың инженерлік 

жүйесі/ Инженерные системы в здании и 

сооружении 

22 Құрылыс өңдірісінің технологиясы І/  

Технология строительного производства І 



конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации 

зданию, стандартам, техническим условиям и другим 

нормативным документам 

 

23 Геотехника I /Геотехника I 

24  Тұрғын үйлердің энерготиімді құрылысын 

жобалау / Тұрғын аудандағы энергоүнемдеу 

ғимараттары / Қоғамдық ғимараттардың 

құрылысы және энерготиімді жобалау 

/Энергоэффективное проектирование в 

строительстве жилых здании / 

Энергосберегающие здания жилого сектора/ 

Энергоэффективное проектирование в 

строительстве общественных здании 

25 Металл  құрылымдардың элементтерін есебі 

/Металл конструкцияды дәнекерлеу/Ағаш  

құрылымдардың элементтерін есебі/Расчет 

элементов металлических конструкции/Сварка 

металлических конструкции/Расчет элементов 

деревянных конструкции 

Кәсіби құзыреттіліктер (КҚ)/  

Профессиональные компетенции (ПК) 

КҚ1 -  құрылыс өндірісініңтехнологиясын, әдістерін жетілдіру 

және технологиялық процестерді игерудімеңгеру 

КҚ2 –  өндірістік учаскелерде технологиялық процестердің, 

жұмыс орындарын ұйымдастыруды, оларды техникалық 

жарақтандыру, технологиялық жабдықтарды орналастыру 

бақылауды жүзеге асыруға, технологиялық тәртіпті сақтау 

және экологиялық қауіпсіздік, сапа менеджменті бойынша 

құжаттама мен типтік әдістерін сапасын бақылаудаярлауға 

қабілеттілік 

КҚ3 –  жұмысты жоспарлау, персонал және еңбекақы қоры, 

ұйымдастырушылық-құқықтық негіздері басқарушылық және 

кәсіпкерлік қызметті, білу 

КҚ4 –   жұмысына басшылық жасау, адамдарды, құжаттаманы 

дайындау жүйесін құру үшін сапа менеджменті өндірістік 

бөлімшелері, инновациялық идеяларды, өндірісті 

ұйымдастыру мен тиімді жүзеге асыру әдістерінмеңгеру 

КҚ5 – бастапқы өндірістік бөлімшелерінің жедел жұмыс 

жоспарларын жүргізуге, нәтижелерді және шығындарды 

талдау өндірістік бөлімшелердің қызметін техникалық 

құжаттама жасау, сондай-ақ белгіленген есептілікті бекітілген 

нысандар бойынша әзірлеуге қабілетті 

КҚ6 –  ғылыми-техникалық ақпараттарды, қызмет 

саласындаотандық және шетелдік тәжірибелердібіледі 

КҚ7 –  стандартты пакеттерді автоматтандыру жобалау және 

зерттеу әдістерімен қою және эксперименттер жүргізу 

OН10, OН11,  OН12 

РO10, РO11, РO12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Құрылыстағы техника қауіпсіздігі және 

қоршаған ортаны қорғау/Қоршаған ортаны 

қорғау/Құрылыстағы техника қауіпсіздігі / 

Охрана труда и техника безопасности в 

строительстве/ Охрана окружающей 

среды/Техника безопасности в строительстве 

2  Кеңістіктегі және арнаулы темірбетон 

конструкциялар/Ағаш конструкциялар/Металл 

конструкциялар/  Пространственные и 

специальные железобетонных конструкций/ 

Деревянные конструкций/ Металлические 

конструкций 

3  Құрылыс өңдірісінің технологиясы 

ІІ/Агроөндірістік кешеннің технологиясы/Биік 

имараттардың технологиясы / Технология 

строительного производства ІІ/Технология 

сооружений агропромышленного 

комплекса/Технология высотных  сооружений 

4  Өндірістік практика (технологиялық 

практика)/Производственная (технологическая) 

практика 

5 Құрылыс өңдірісінің технологиясы 

ІІІ/Агроөндірістік кешеннің монтаждау 

технологиясы/Биік үймәреттерді монтаждау 

технологиясы/Технология строительного 

производства ІІІ/Технология монтажа 

агропромышленного комплекса/Технология 

Жазбаша 

тапсырма 

Эссе жазу 

Тестілеу 

Ауызша сұрақ 

Баяндама 

дайындау және 

қорғау/ 

Письменные 

задания     

Написание эссе 

Тестирование 

Устный опрос     

Подготовка и 

сдача 

презентаций   

 



бойынша берілген әдістемелердіматематикалық үлгілеу 

базасын меңгерген 

КҚ8 –  зерттеу нәтижелерін енгізілуіне қатысу және 

тәжірибелік әзірлемелер, орындалған жұмыстар бойынша 

есептер қабілетті 

КҚ9 –  инженерлік жүйелер мен жабдықтарды құрылыс 

объектілерінің, өнім үлгілерін шығаратын кәсіпорын 

монтаждау технологиясын, баптау, сынау және пайдалануға 

беру конструкцияларын, және ережелерін біледі 

КҚ10 –  құрал-жабдықтар тексеру мен технологиялық 

қамтамасыз ету тәжірибеліәдістемесін меңгерген 

КҚ11 –   құрылыс объектілері техникалық жай-күйін бағалау 

және қалдық ресурсын, жабдық әдістерін меңгеру 

 

ПК1 –  владеет технологией, методами доводки и освоения 

технологических процессов строительного производства 

ПК2 –  способен вести подготовку документации по 

менеджменту качества и типовыми методами контроля 

качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины и экологической безопасности 

ПК3 –  знает организационно-правовые основы 

управленческой и предпринимательской деятельности, 

планирования работы персонала и фондов оплаты труда 

ПК4 – владеет методами осуществления инновационных идей, 

организации производства и эффективного руководства 

работой людей, подготовки документации для создания 

системы менеджмента качества производственного 

подразделения 

ПК5 –  способен разрабатывать оперативные планы работы 

первичных производственных подразделений, вести анализ 

затрат и результатов деятельности производственных 

подразделений составление технической документации, а 

также установленной отчетности по утвержденным формам 

ПК6 –   знает научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности 

 ПК7 –   владеет математическим моделированием на базе 

стандартных пакетов автоматизации проектирования и 

исследований, методами постановки и проведения 

экспериментов по заданным методикам 

ПК8 –   способен составлять отчеты по выполненным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

монтажа высотных  сооружений 

6 Ғимаратты жаңғырту 

технологиясы/Имараттарды жаңғырту 

технологиясы/Өндірістік ғимараттардың 

жаңғырту /Технология реконструкций 

зданий/Технология реконструкций сооружении/ 

Реконструкция промышленных здании 

7  Геотехника II /Инженерлік геология/ Топырақ 

механикасы /Геотехника II /Инженерная 

геология/ Механика грунтов 

8  Жер сілкінісіне тұрақты ғимараттарды 

тұрғызу/Жер сілкінісіне тұрақты ғимараттардың 

негіздері/Жер сілкінісіне тұрақты ғимараттарды 

сынау/ Возведение сейсмостойких зданий/ 

Основы возведение сейсмостойких 

зданий/Возведение высотных здании 

9 Құрылыс өндірісін басқару және жоспарлауды 

ұйымдастыру/Құрылыс өндірісін жобалау 

ұйымдары /Құрылыс өндірісін басқару ұйымдары/     

Организация планирования и управления 

строительным производством/Организация 

планирования  строительным производством 

/Организация  управления строительным 

производством                

10  Құрылыстағы сметалық іс/Құрылыстағы 

бухгалтерлік есеп/Құрылыс ұйымдарының 

қаржылық талдау /Сметное дело в 

строительстве/Бухгалтерский учет в 

строительстве/Финансовый анализ строительной 

организации       

11 Ғимараттар мен имараттарды бағалау/Құрылыс 

сапасын бақылау/ Ғимараттар мен  имараттарды 

сынау/ Оценка здании и сооружении/Контроль 

качества здании и сооружении/Испытания здания 

и сооружения 

12  Дипломалды практикасы / Преддипломная 

практика 



 

 

4. Білім беру бағдарламасының мазмұны (типтік оқыту мерзімі 4 жыл) /Содержание образовательной программы (типичный срок обучения 4 года) 

 

Модуль атауы/ 

Наименование модуля 

Модульді құрайтын пәндер/ 

Дисциплины, составляющие   

модуль 

Цикл және 

компонент 

/Цикл и 

компонент 

Оқыту тілі 

Языкобучения 

 

Қорытынды 

бақылауды 

жүргізу 

нысаны / 

Форма 

проведения 

итогового 

контроля 

Академиялық 

кредиттер 

саны 

/Количество 

академических 

кредитов 

Оқыту 

нәтижелері 

(коды)/ 

Результаты 

обучения 

(коды)  

1 семестр 

Коммуникативтік-тілдік/ 

Коммуникативно - 

лингвистичекий 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) язык 

 

ЖБП МК 

ООД ОК 

Қазақ/Орыс 

Казахский/Русский 

Емтихан/ 

экзамен  5 OН1/РО1 

Шетел тілі /Иностранный язык 
ЖБП МК 

ООД ОК 

Ағылшын / 

Английский / 

Емтихан/ 

экзамен 
5 OН1/РО1 

Гуманитарлық және әлеуметтік 

пәндер/Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура 

ЖБП МК 

ООД ОК 
 

Диф. 

сынақ/Диф. 

зачет 

2 OН3/РО3 

Қоғамдық пәндер және  

ақпараттық технологиялар/ 

Общественные дисциплины и  

информационные технологии 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар/ 

Информационно-

коммуникационные технологии 

ЖБП МК 

ООД ОК 

 

Ағылшын/ 

Английский 

 

Емтихан/ 

экзамен 
5 

OН2/РО2 

Жалпы техникалық/ 

Общетехнический 

Математика/ Математика 
БП МК 

БД ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен 
5 OН5/РО5 

Геодезия  және мамандыққа кіріспе 

/Геодезия и введения в 

специальность  

БП МК 

БД ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен 
5 OН5/РО5 

работам, участвовать во внедрении результатов 

исследований и практических разработок  

ПК10 –   знает правила и технологии монтажа, наладки, 

испытания и сдачи в эксплуатацию конструкций, 

инженерных систем и оборудования строительных объектов, 

образцов продукции, выпускаемой предприятием  

ПК11 –   владеет методами опытной проверки оборудования и 

средств технологического обеспечения  

ПК12 –   владеет методами оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов, оборудования  



Құрылыстағы химия/Қиын 

балқитын материалдың 

химиясы/Құрылыс қоспаларының 

химиялық технологиясы /Химия в 

строительстве/Химия тугоплавких 

материалов/Химическая технология 

строительных смесей 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

 

Емтихан/ 

экзамен 
5 OН5/РО5 

 Семестр бойынша барлығы/ 

Итого за семестр 

   
30 

 

2 семестр 

Коммуникативтік-

тілдік/Коммуникативно - 

лингвистический 

Қазақ (орыс) тілі / 

Казахский (русский) язык 

ЖБП МК 

ООД ОК 

Қазақ/ 

Орыс 

Казахский/ 

Русский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН1/РО1 

Шетел тілі /Иностранный язык 
ЖБП МК 

ООД ОК 
Ағылшын / 

Английский / 

Емтихан/ 

экзамен  5 OН1/РО1 

Қоғамдық пәндер және  

ақпараттық технологиялар/ 

Общественные дисциплины и  

информационные технологии 

Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

/ Современная история Казахстана 

ЖБП МК 

ООД ОК 

 

Қазақ/ 

Казахский 

 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН2/РО2 

Қоғамдық пәндер және  

ақпараттық технологиялар/ 

Общественные дисциплины и  

информационные технологии 

Әлеуметтік және саяси білім модулі 

Модуль социально-политических 

знаний 

 

ЖБП МК 

ООД ОК 

Қазақ/ 

Казахский 

 

Емтихан/ 

экзамен  
8 OН2/РО2 

Гуманитарлық және әлеуметтік 

пәндер/Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура 

ЖБП МК 

ООД ОК 

 Диф. 

сынақ/Диф. 

зачет 

2 OН3/РО3 

Жалпы техникалық/ 

Общетехнический  

Инженерлік графика І/ Инженерная 

графика I 

БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан 4 OН5/РО5 

Оқу практикасы/Учебная практика БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Есеп 

отчет 
1 

OН5/РО5 

 Семестр бойынша барлығы/ 

Итого за семестр 

   
30 

 

3 семестр 



Гуманитарлық және әлеуметтік 

пәндер/ Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

«Экология және тіршілік 

қауіпсіздігі» модулі  (Экология 

және тұрақты даму,  

Тіршілік қауіпсіздігі негіздері)/ 

Модуль "Экология и безопасность 

жизнедеятельности"(Экология и 

устойчивое развитие,Основы 

безопасности жизнедеятельности) 

ЖБП МК 

ООД ОК 

Қазақ/ 

Казахский 

 

Емтихан/ 

экзамен 

5 OН3/РО3 

Дене шынықтыру / 

Физическая культура 

ЖБП МК 

ООД ОК 

Қазақ/ 

Казахский 

Диф. 

сынақ/Диф. 

зачет 

2 OН3/РО3 

Сандық технологиялар және 

кәсіби тілдер/ Цифровые 

технологии и 

профессиональные языки 

"Академиялық жазба және кәсіби 

тілдер"  модулі (Академиялық 

жазба, Кәсіби қазақ (орыс)тілі, 

Кәсіби бағытталған шетел тілі) 

Модуль "Академическое письмо и 

профессиональные языки"  

(Академическое письмо, 

Профессиональный казахский 

(русский) язык, Профессионально-

ориентированный иностранный 

язык) 

БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен 

6 OН4/РО4 

Инженерлік/ Инженерный 
Строительные материалы 

БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
3 OН6/РО6 

 Архитектура I и  конструкция І 
БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
6 OН6/РО6 

Инженерная графика 

II/Архитектурная 

графика/Строительное черчение 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
3 OН6/РО6 

Физика и электротехника/  Теория 

электрических цепей / Электроника 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН6/РО6 

 Семестр бойынша барлығы/ 

Итого за семестр 

   
30 

 

4 семестр 

Гуманитарлық және әлеуметтік 

пәндер/ Гуманитарные и 

социальные дисциплины 

Философия/ 

Философия 

ЖБП МК 

ООД ОК 

Қазақ/ 

Казахский 

Эссе 5 OН3/РО3 

Дене шынықтыру / ЖБП МК  Диф. сынақ 2 OН3/РО3 



Физическая культура ООД ОК /Диф. зачет 

Сандық технологиялар және 

кәсіби тілдер /Цифровые 

технологии и 

профессиональные языки 

"Сандық технологиялар" модулі 

(Бұлтты және мобильді 

технологиялар, Smart-

технологиялар, Электронды үкімет) 

/Модуль "Цифровые технологии" 

(Облачные и мобильные 

технологии, Smart-технологии, 

Электронное правительство) 

БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен 

5 OН4/РО4 

Инженерлік/ Инженерный Инженерлік механика/ Негіздіктер 

механикасы/Материалдар кедергісі  

Инженерная механика / Механика 

основании/Сопротивление 

материалов 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН7/РО7 

Сәулет және 

гидравлика/Архитектура и 

гидравлика 

Сәулет II/Ауылшаруашылық 

ғимараттар сәулеті/ Қоғамдық 

ғимараттар сәулеттік стилі  

Архитектура II/Архитектура с/х 

здании/ Архитектурный стиль 

общественных здании 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
4 OН7/РО7 

Гидравлика және 

гидрология/Сұйықтық және газдар 

механикасы/ Гидромашиналар және 

гидро жетекшілер 

 Гидравлика и 

гидрология/Механика жидкостей и 

газов/Гидромашины и гидропровод 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
4 OН7/РО7 

Өндірістік практика 

Производственная практика 

БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Есеп/ 

отчет 

5 OН7/РО7 

 Семестр бойынша барлығы/ 

Итого за семестр 

   
30 

 

5 семестр 

Инженерлік жүйе, жобалау 

және метрология/ Инженерная 

система, проектирование  и  

метрология 

Құрылыс конструкциялары ІІ/ 

Металл құрылымдарды 

біріктіру/Берік құрылымдар 

Строительные конструкции ІІ/ 

Соединения металлических 

конструкций/ Прочность 

конструкции 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН8/РО8 

Компьютерлік ортада құрылысты БП ТК Қазақ/ Емтихан/ 5 OН8/РО8 



жобалау /Жеңіл бетондар 

құрылымдары және 

жобалануы/Азаматтық 

ғимараттарды жобалау 

Строительное проектирование в 

компьютерных средах/ 

Проектирование и конструкции из 

легких бетонов/Проектирование 

гражданских здании 

БД КВ Казахский экзамен  

Құрылыс машиналары мен 

жабдықтары/Көліктік көтеру 

машиналары/Көліктік көтеру 

жабдықтары Строительные 

машины и оборудование/Подъемно-

транспортные машины/Подъемно-

транспортные оборудование 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН8/РО8 

Канализация және сумен 

жабдықтау/Жылу жүйесі/ Газбен 

жабдықтау Канализация и 

водоснабжение/Система отопления/ 

Газоснабжения 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН8/РО8 

Ғимараттар мен имараттардың 

инженерлік жүйесі Инженерные 

системы  здании и сооружении 

БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН8/РО8 

Құрылыс өңдірісінің технологиясы 

І  

Технология строительного 

производства І 

БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН8/РО8 

 Семестр бойынша барлығы/ 

Итого за семестр 

   
30 

 

6 семестр 

Инженерлік жүйе, жобалау 

және метрология/ Инженерная 

система, проектирование  и  

метрология 

Метрология, стандартизация және 

сертификация/Метрология 

негіздері/Стандартизация және 

сертификация Метрология, 

стандартизация и сертификация/ 

Основы 

метрологии/Стандартизация и 

сертификация 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН8/РО8 

Геотехника I/  

Геотехника I 

БП ЖК 

БД  ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН8/РО8 



Техника қауіпсіздігі, 

темірбетон құрылымдар  

Техника безопасности, 

железобетонных конструкций  

Құрылыстағы техника қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны 

қорғау/Қоршаған ортаны 

қорғау/Құрылыстағы техника 

қауіпсіздігі 

Охрана труда и техника 

безопасности в строительстве/ 

Охрана окружающей 

среды/Техника безопасности в 

строительстве 

ПД КВ 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН10/РО10 

Кеңістіктегі және арнаулы 

темірбетон конструкциялар/Ағаш 

конструкциялар/Металл 

конструкциялар Пространственные 

и специальные железобетонных 

конструкций/ Деревянные 

конструкций/ Металлические 

конструкций 

ПД КВ 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН10/РО10 

Құрылыс өңдірісінің технологиясы 

ІІ/Агроөндірістік кешеннің 

технологиясы/Зәулімғимараттардың 

технологиясы Технология 

строительного производства 

ІІ/Технология сооружений 

агропромышленного 

комплекса/Технология высотных  

сооружений 

ПД КВ 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН10/РО10 

Өндірістік практика 

(технологиялық практика) 

Производственная 

(технологическая) практика 

КП ЖК 

ПД ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Есеп/ 

отчет 

5 OН10/РО10 

 Семестр бойынша барлығы/ 

Итого за семестр 

   
30 

 

7 семестр 

Энерготиімді жобалау және 

элементтер есебі/ 

Энергоэффективное 

проектирование и расчет 

элементов 

Тұрғын үйлердің энерготиімді 

құрылысын жобалау / Тұрғын 

аудандағы энергоүнемдеу 

ғимараттары / Қоғамдық 

ғимараттардың құрылысы және 

энерготиімді жобалау  

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
4 OН9/РО9 

Металл  құрылымдардың 

элементтерін есебі /Металл 

БП ТК 

БД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 4 OН9/РО9 



конструкцияды дәнекерлеу/Ағаш  

құрылымдардың элементтерін есебі 

экзамен  

Технология, геотехника және 

жаңғырту/ 

Технология, геотехника и 

реконструкция 

Құрылыс өңдірісінің технологиясы 

ІІІ/Агроөндірістік кешеннің 

монтаждау технологиясы/Биік 

үймәреттерді монтаждау 

технологиясы 

КП ТК 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН11/РО11 

Ғимаратты жаңғырту 

технологиясы/Имараттарды 

жаңғырту технологиясы/Өндірістік 

ғимараттардың жаңғырту  

КП ТК 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
4 OН11/РО11 

Геотехника II /Инженерлік 

геология/ Топырақ механикасы  

КП ТК 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
5 OН11/РО11 

Жер сілкінісіне тұрақты 

ғимараттарды тұрғызу/Жер 

сілкінісіне тұрақты ғимараттардың 

негіздері/Жер сілкінісіне тұрақты 

ғимараттарды сынау 

КП ТК 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
4 OН11/РО11 

Құрылысты ұйымдастыру және 

бағалау/ 

Организация строительством и 

сметное дело 

Құрылыс өндірісін басқару және 

жоспарлауды 

ұйымдастыру/Құрылыс өндірісін 

жобалау ұйымдары /Құрылыс 

өндірісін басқару ұйымдары  

Организация планирования и 

управления строительным 

производством/Организация 

планирования  строительным 

производством /Организация  

управления строительным 

производством                                                                   

КП ТК 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен 

5 OН12/РО12 

 Семестр бойынша барлығы/ 

Итого за семестр 

   
30 

 

8 семестр 

Құрылысты ұйымдастыру және 

бағалау/ 

Организация строительством и 

сметное дело 

Құрылыстағы сметалық 

іс/Құрылыстағы бухгалтерлік 

есеп/Құрылыс ұйымдарының 

қаржылық талдау 

 Сметное дело в 

строительстве/Бухгалтерский учет в 

строительстве/Финансовый анализ 

строительной организации 

КП ТК 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
4 OН12/РО12 



Ғимараттар мен имараттарды 

бағалау/Құрылыс сапасын бақылау/ 

Ғимараттар мен  имараттарды 

сынау  

Оценка здании и 

сооружении/Контроль качества 

здании и сооружении/Испытания 

здания и сооружения 

КП ТК 

ПД КВ 

Қазақ/ 

Казахский 

Емтихан/ 

экзамен  
4 OН12/РО12 

Дипломалды практикасы 

Преддипломная практика 

КП ЖК  

ПД ВК 

Қазақ/ 

Казахский 

Есеп/ 

отчет 

10 OН12/РО12 

Қорытынды аттестация/ 

Итоговая аттестация 

Мамандық бойынша мемлекеттік 

емтихан Государственный экзамен 

по специальности 

ҚА  

ИА 

Қазақ/ 

Казахский 

МЕ 

ГЭ 

4  

Дипломдық жұмысын (жоба) жазу 

және қорғау немесе кешенді 

емтихан тапсыру Написание и 

защита дипломной работы 

(проекта) или государственный 

экзамен по двум профилирующим 

дисциплинам 

ҚА  

ИА 

Қазақ/ 

Казахский 

дж/дипл жоба 

қорғау немесе 

МЕ 

защита др/дп 

или ГЭ 

 

 

8  

 Семестр бойынша барлығы/ 

Итого за семестр 

   
30 

 

 

 

4.1  ББ модульдері бөлінісінде игерілген кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кесте (типтік оқыту мерзімі 4 жыл) / 

Сводная таблица, отражающая объем освоенных кредитов в разрезе модулей ОП (типичный срок обучения 4 года) 

 

Семестр 

Семестр 

ЖБП МК 

ООД ОК 

ЖБП ЖК 

ООД ВК 

БП ЖК 

БД ВК 

БП ТК 

БДКВ 

КП ЖК  

ПД ВК 

КП ТК  

ПД КВ 

ҚА 

ИА 

Барлығы 

Итого 

Апталық ұзақтығы 

(соның ішінде сессия, бірақ 

демалыссыз) 

Продолжительность в нед. 

(в т.ч. сессия, но без каникул) 

1 22  8     30 18 

2 20  2пр 8    30 20 

3 7  18 5    30 18 

4 2 5 13 8 2 пр   30 20 

5 -  15 10 5   30 18 

6 -  - 10 18+2 пр   30 20 

7 -  - 10 15 5  30 18 

8 -  - 5 5+3 пр 5 12 30 25 

Барлығы 51 5 56 56 50 10 12 240  



Итого 

 

 

5.  Рамалы күнтізбе (типтік оқыту мерзімі 4 жыл) / Рамочный календарь  (типичный срок обучения 4 года) 

Семестр/ Семестр 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 7 семестр 8 семестр  Барлығы

 Итого 

Семестр басталуы/ 

Начало семестра 

Қыркүйек/ 

Сентябрь  

Қаңтар/ 

Январь 

Қыркүйек/ 

Сентябрь 

Қаңтар/ 

Январь 

Қыркүйек/ 

Сентябрь 

Қаңтар/ 

Январь 

Қыркүйек/ 

Сентябрь 

Қаңтар/ 

Январь 

 

Теориялық оқыту 

/Теоретическое 

обучение 

30 кр 28 кр 30 кр 28 кр 30 кр 28 кр 30 кр 14 кр 219кр 

15 

апта/нед. 

15 апта/нед. 15 

апта/нед. 

15 апта/нед. 15 

апта/нед. 

15 апта/нед. 15 

апта/нед. 

8 апта/нед.  

Сессия /Сессия 3 апта/нед. 3 апта/нед. 3 апта/нед. 3 апта/нед. 3 апта/нед. 3 апта/нед. 3 апта/нед. 2 апта/нед.  

Кәсіптік практика/ 

Профессиональная 

практика 

 2 кр  2 кр  2 кр  3 кр 9 кр 

 2 апта/нед.  2нед  2 нед  3 апта/нед.  

Қорытынды 

аттестация/ 

Итоговая 

аттестация 

       12 кр 12 кр 

       7 апта/нед.  

Семестрдің 

аяқталауы/ 

Конец семестра 

Қаңтар/ 

Январь 

Маусым/Июнь Қаңтар/ 

Январь 

Маусым/Июнь Қаңтар/ 

Январь 

Маусым/Июнь Қаңтар/ 

Январь 

Маусым/Июнь  

Демалыс/ 

Каникулы 

3 апта/нед. 11 апта/нед. 3 апта/нед. 11 апта/нед. 3 апта/нед. 11 нед 3 апта/нед.   

Семестр/ Семестр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 30 кр 240 кр 

21 

апта/нед. 

31 апта/нед. 21 

апта/нед. 

31 апта/нед. 21 

апта/нед. 

31 апта/нед. 21 

апта/нед. 

21 апта/нед.  

Оқу жылы/ 

Учебный год 

60 кр 60 кр 60 кр 60 кр  

52 апта/нед. 52 апта/нед. 52 апта/нед. 42 апта/нед.  

 

 

6. ББ іске асыру / Реализация ОП 

 

ББ оқуға қабылдау талаптары / Требования для поступления на ОП 

«6В07311-Құрылыс» білім бағдарламасы бойынша оқуға орта (жалпы орта), техникалық және кәсіби (бастапқы және орта кәсіби және ортадан кейінгі) білімі 

бар, ҚР білім және ғылым министрлігінің «6В073 Сәулет және құрылыс» дайындау бағыты бойынша мемлекеттік грантын иеленген Қазақстан Республикасының 

азаматтары, шетелдік азаматтар және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады. Ақылы түрдегі оқуға ҰБТ нәтижесі бойынша 50 және одан жоғары балл иеленген тұлғалар 

қабылданады. ҰБТ бейіндік пәндер – математика, физика.  

Для обучения по образовательной программе «6B07311 Строительство» принимаются граждане Республики Казахстан, иностранные граждане и лица без 

гражданства, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное и среднее профессиональное, послесреднее) образование, которым 

присужден образовательный грант Министерства образования и науки РК по направлению подготовки «6В073 Архитектура и строительство». На платную основу 

принимаются лица, набравшие 50 и более баллов при ЕНТ. Профилирующие предметы на ЕНТ – математика, физика. 



 

Оқу үдерісі / Учебный процесс  

Оқу үдерісін ұйымдастыру Университет ректоры бекіткен академиялық күнтізбе негізінде жүзеге асырылады. Академиялық күнтізбе академиялық кезеңдерден, 

аралық аттестаттау, каникул және  практикадан тұрады. Бітіруші  курста  оқу жылына қорытынды аттестаттау  кезеңі қосылады. Білім алушылардың жеке модульдерді 

(пәндерді) меңгеру және ББ бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың мақсаты оқыту процесінде алған білімді, іскерлікті және дағдыларды кәсіби қызметте практикалық 

қолдану құзыреттілігін қалыптастыру болып табылады.  

Бір оқу жылы шеңберінде оқу процесін ұйымдастыру Қазақ-орыс халықаралық университеті Ғылыми кеңесінің шешімімен бекітілетін академиялық күнтізбе 

негізінде жүзеге асырылады. Академиялық күнтізбеде оқу жылы ішіндегі оқу сабақтарын, аралық және қорытынды аттестаттауды, кәсіптік практикаларды және оқу 

жұмысының басқа түрлерін өткізудің кезеңдері, демалыс күндері (демалыстар мен мерекелер) көрініс табады.  

ББ бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың және білім алушылардың жеке модульдерді (пәндерді) меңгеруінің мақсаты оқу процесінде алған білім, іскерлік пен 

дағдыларды кәсіби қызметте практикалық тұрғыда қолдану қабілеттерін - құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады.  

Бакалавриат бағдарламасы бойынша оқудың аяқталуының негізгі өлшемшарты білім алушының барлық оқу кезеңінде студенттің оқу әрекетінің барлық түрлерін 

қоса алғанда, кемінде 240 академиялық кредитті меңгеруі болып табылады. Оқу жүктемесі студенттің барлық оқу әрекетін қамтиды – дәрістер, семинарлар, курстық 

жұмыстар (жобалар), практикалық және зертханалық жұмыстар, студиядағы жұмыстар, өндірістегі практика (дуальды оқыту кезінде), кәсіптік практика, дипломдық 

жұмыс (жоба), өзіндік жұмыс, оның ішінде оқытушының жетекшілімен жүргізілетін жұмыс. Бір оқу жылының толық академиялық жүктемесі 60 академиялық кредитке 

немесе 1800 академиялық сағатқа сәйкес келеді. Бұл ретте, студент бір семестр ішінде 30 академиялық кредитті меңгереді.Бір академиялық кредит 30 академиялық 

сағатқа сәйкес келеді, студенттің бір семестр ішінде академиялық кредиттердің аз немесе көп мөлшерін меңгеруіне рұқсат беріледі.  

Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на основе академического календаря, который утверждается решением ученого 

совета Казахско-русский международный университет. Каждый академический период завершается периодом промежуточной аттестации обучающихся.Целью 

организации учебного процесса по ОП и освоения отдельных модулей (дисциплин) обучающимися является формирование компетенций - способностей практического 

использования приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Организация учебного процесса в рамках одного учебного года осуществляется на основе академического календаря, который утверждается решением Ученого 

совета Баишев Университета. В академическом календаре отражаются периоды проведения учебных занятий, промежуточных и итоговой аттестации, 

профессиональных практик и других видов учебной работы в течение учебного года, дни отдыха (каникулы и праздники).  

Целью организации учебного процесса по ОП и освоения отдельных модулей (дисциплин) обучающимися является формирование компетенций - способностей 

практического использования приобретенных в процессе обучения знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности. 

Основным критерием завершенности обучения по программе бакалавриата является освоение обучающимся не менее 240 академических кредитов за весь период 

обучения, включая все виды учебной деятельности студента. Учебная нагрузка включает всю учебную деятельность обучающегося –лекции, семинары, курсовые работы 

(проекты), практическую и лабораторныеработу, студийные занятия, практику на производстве (при дуальномобучении), профессиональную практику, дипломную 

работу (проект),самостоятельную работу, в том числе под руководством преподавателя. Полная учебная нагрузка одного учебного года соответствует 60академическим 

кредитам или 1800 академическим часам. При этом в течениеодного семестра обучающийся осваивает 30 академических кредитов. Допускается освоение обучающимся 

засеместр меньшего или большего числа академических кредитов.  

 

Оқыту нәтижелерін бағалау критерийлері / Критерии оценки результатов обучения 

 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 бағаланады: / 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: 

 

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  

 



 Әріптік жүйе бойынша 

баға/Оценка по буквенной системе 

Баллдардың сандық эквиваленті/ 

Цифровой эквивалент  

Баллдар (%-түрінде) / 

Баллы (%-ное содержание) 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға/Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Өте жақсы/Отлично 

 А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 

Жақсы/Хорошо 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 
Қанағаттанарлық/ 

Удовлетворительно 

 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз/ 

Неудовлетворительно F 0 0-24 

 

 

Кәсіби практика/ Профессиональная практика 

Оқу практикасы- Практика сәтті өтуі үшін студент университетте жыл бойы оқыған геодезия, құрылыс алаңшасында орындалатын геодезиялық жұмыстар, 

математика. физика. инженерлік графика сияқты келесі негізгі курстарды еркін меңгеруі керек. 

Оқу практиканың нәтижесі болып әрі қарай арнайы пәндерді сәтті оқу үшін, сондай-ақ жұмыс орнында таңдаған мамандығы бойынша практикалық дағдыларды 

алу мақсатында оқу барысында алған теориялық білімді бекіту мен тереңдету болып табылады.  

Өндірістік практика – оқушылардың бастапқы кәсіптік тәжірибесін тереңдетуге, жалпы және кәсібі біліктілігін дамытуға, оның еңбек қызметіне дайындағын 

тексеруге арналады. 

Өндірістік (технологиялық) практика– құрылыс процесстерінің технологиясы (соның ішінде құрылыс операцияларын орындау ұстанымдары және тәсілдерімен 

танысу), ғимараттар мен үймәреттерді тұрғызу технологиясы, құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау мен оның сапасын бакылау, құрылыс операцияларын (кірпішті 

қалау, сылау және т.б. жұмыстарды) орындау кезінде звено құрамында рұқсатты разрядтағы немесе көмекші жұмысшы сипатында тікелей жұмыс орнында жұмыс 

тәжірибесін алу бойынша практикалық білім алу; - құрылыс мекемесінің құрылысымен танысу. Өндірістік - технологиялық тәжірибе шегінде оқушылар келесі 

мәселелерді шешуге дайындалады: технологиялық тәртіпті сақтауды бақылау; технологиялық жабдықтар мен машиналарды қабылдау, меңгеру және күту; 

технологиялық процесстердің метрологиялық қамтамасыз етуін ұйымдастыру, құрылыс және тұрғыни-коммуналдық шаруашылық нысандарын тұрғызу мен 

пайдаланымының сапасын бақылаудың типтік әдістерін пайдалану, сондай-ақ шығарылатын өнімнің сапасын-да. 

Диплом алды практика- диплом алды практиканың мақсаты болып студенттерде олардың болашақ кәсіптік қызметінде өздерінің әртүрлі міндеттерін атқару 

негізінде нақты өндірістік қызмет жағдайында практикалық дағдыларды қалыптастыру. Оқудың барлық курсы бойынша студенттердің алған білімі мен дағдыларын 

бекіту; студенттерде өзіндік зерттеу жұмыстарын жүргізу бойынша дағдыларды қалыптастыру; таңдаған диплом жобасының тақырыбына сәйкес құрылыс нысанын 

оқып үйрену; құрылыс нысанына қатысты жобалық қызмет және техникалық шешімдер қабылдау бойынша дағдылану; диплом жобасын орындау үшін қажетті 

материалды (бастапқы ақпаратты) жинау; болашақ маманның өзіндік жұмысқа мүмкіндіктерін тексеру.  

Учебная практика- Для успешного прохождения практики необходимо свободное владение материалом изученных за год обучения в университете базовых 

курсов: геодезия, геодезические работы, выполняемые на строительной площадке, математика. физика. инженерная графика. 

Результатом прохождения учебной практики является закрепление и углубление полученных за время обучения теоретических знаний для дальнейшего 

успешного изучения специальных дисциплин, а также для получения практических навыков работы на рабочих местах по избранной специальности. 

Производственная практика- направлена на углубление обучающимися первоначального профессионального опыта, развития общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к трудовой деятельности; 



Производственная (технологическая) практика- Получение практических знаний о технологии строительных процессов (в том числе ознакомление с приемами 

и принципами выполнения строительных операций), о технологии возведения зданий и сооружений, приобретение практических навыков выполнения и контроля 

качества строительно-монтажных работ;  получение опыта работы непосредственно на рабочем месте в составе звена при выполнении строительных операций 

(кирпичная кладка, штукатурные работы и пр.) в качестве рабочего допустимого разряда или подсобного рабочего; – ознакомление со структурой строительного 

предприятия (подразделениями). В рамках производственно-технологической практики обучающиеся готовятся к решению следующих задач: контроль за соблюдением 

технологической дисциплины; приёмка, освоение и обслуживание технологического оборудования и машин; организация метрологического обеспечения 

технологических процессов, использование типовых методов контроля качества возведения и эксплуатации строительных объектов и объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, а также качества выпускаемой продукции; 

Преддипломная практика- Целью преддипломной практики является формирование у студентов практических навыков в условиях реальной производственной 

деятельности на основе выполнения ими различных обязанностей, свойственных их будущей профессиональной деятельности. Закрепление знаний и умений студентов, 

полученных по всему курсу обучения; формирование навыков ведения студентами самостоятельной исследовательской работы; изучение соответствующего объекта 

строительства в соответствии с выбранной темой дипломного проекта; приобретение навыков проектной деятельности и принятия технических решений в отношении 

объекта строительства; сбор необходимого материала (исходной информации) для выполнения дипломного проекта; проверка возможностей самостоятельной работы 

будущего специалиста. 

 

 

 

Білім алушылардың ғылыми-зерттеу дағдылары / Научно-исследовательские навыки обучающихся 

Студенттерде ғылыми-зерттеу жобаларында әртүрлі тәжірибелік эксперименталды зерттеулерді орындау негізінде өзіндік зерттеу жұмыстарын жүргізу 

бойынша дағдыларды қалыптастыру, қаржыландырудың әртүрлі түрлері мен деңгейлерінде, жас ғалымдардың конкурстарында, «Жастар мен ғылым: ақиқат пен 

болашақ» тақырыптағы ғылыми-зерттеу мен ғылыми-практикалық конференцияларда, конкурстық жұмыстардың байқауларында, ғылыми жетекшілерімен бірге 

студенттер фестивальдары мен симпозиумдарында.   

Формирование навыков ведения студентами самостоятельной исследовательской работы на основе выполнения ими различных опытных экспериментальных 

исследовании в научно-исследовательских проектах,с разными формами финансирования и разного уровня, в конкурсах молодых ученых, в научно-исследовательских и  

научно-практических конференциях «Молодежь и наука:реальность и будущее», в смотрах конкурсных работ, студенческих фестивалях ,симпозиумах в соавторстве с 

научными руководителями. Публичные выступления с результатами их деятельности способствуют расширению и углублению знаний, социальной активности, 

развитию и умению обосновывать, подтверждать научную и  практическую достоверность, ораторскому  искусству. 

 

Дуалды  білім беру / Дуальное образование 

Дуалды білімді іске асыру мақсатында құрылыс саласында жұмыс жасаушы өндірістік мекемелермен олардың базаларында ЖОО студенттерінің өндірістік пен 

технологиялық тәжірибелерін өту жөнінде келісім-шарттар жасалады. 

Для реализации дуального образования с производственными организациями, работающими в области строительства,  заключаются договора о прохождений на 

их базе производственной и технологической практик студентов ВУЗа.  

 

Білім алушыларды қорытынды мемлекеттік аттестаттау / Итоговая государственная аттестация обучающихся  

Қорытынды аттестаттау БЖ білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін өткізіледі және білім алушыларға қол жеткізген негізгі құзыреттіліктерді және оқу 

нәтижелерін бағалауды анықтайды.  

Дипломдық жұмыс (жоба) тақырыбының өзектілігі кафедра отырысында талқыланып, айқындалады. 

«6В07311-Құрылыс» ББ бойынша кешенді емтихан бағдарламаcы құрылыс саласындағы интеграцияланған білім мен негізгі құзіреттіліктерді көрсетеді. 

Қорытынды аттестаттаудан өткен және жоғары білім беру бағдарламасын меңгергенін растаған білім алушыға аттестаттау комиссиясының шешімімен 

«6В07311-Құрылыс» білім беру бағдарламасы бойынша "техника және технология бакалавры " дәрежесі беріледі және қосымшасымен қоса тегін негізде диплом 

беріледі. 



Итоговая аттестацияпроводится по завершению образовательной программы по и определяет оценку результатов обучения иключевых компетенций, 

достигнутых обучающимся.  

Тема дипломной работы (проекта) актуализируется на заседении кафедры во время обсуждения тематики.  

Программа комплексного экзамена по ОП «6В07311-Строительство» отражает интегрированные знания и ключевые компетенции в области строительство 

Обучающемуся, прошедшему итоговую аттестацию и подтвердившему освоение образовательной программы высшего, решением аттестационной комиссии 

присуждается степень бакалавр техники и технологии по образовательной программе «6В07311-Строительство» и выдается на бесплатной основе диплом с 

приложением. 

 

Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы / Академическая мобильность обучающихся 
Академиялық ұтқырлық шеңберінде ББ білім алушыларының жеке пәндерді оқуға мүмкіндіктері бар.Басқа білім беру мекемелерінің алуан түрлі оқыту 

тәжірибесінен пайда алу мақсатында келесі ЖОО келісім-шарттар жасалды: Магнитогорск Г.И. Носов атындағы Мемлекеттік техникалық университеті(РФ); Камск 

әлеуметтік және инженерлік технологиялық институты (РФ). 

В рамках академической мобильности обучающиеся ОП имеют возможность изучать отдельные дисциплины в Магнитогорский государственный технический 

университет им. Носова (РФ), Камский институт гуманитарных и инженерных технологий  (РФ), с которыми заключен двусторонний договор об"окнах мобильности". 

 

Қос дипломды білім беру және бірлескен білім беру бағдарламасы ( БББ) / Двудипломное образование и совместные образовательные  программы (СОП). 

«6В07311-Құрылыс» ББ  жетекшілері БББ бойынша  серіктес жоғары оқу орындарында оқуға мүмкіндік береді.  

Қос дипломдық бағдарлама жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру серіктестіктерін ұйымдастырудың білім беру бағдарламаларының 

салыстырмалы және үндестірілуіне негізделген және бағдарлама мақсаттары мен мазмұнын анықтау, білім беру үдерісін ұйымдастыру, дәрежелер беру немесе 

біліктілікті беру сияқты мәселелер бойынша жалпы міндеттемелерді қабылдау арқылы сипатталатын бағдарламалар болып табылады. 

Студентті қос дипломды білім беру бағдарламасына енгізу оның өтініші негізінде және серіктес жоғары оқу орнымен келісімге (келісімге) сәйкес жүзеге 

асырылады. 

Студент серіктес университетте қабылдау рәсімінен өтеді. 

Қос диплом бағдарламасы бойынша оқитын шетелдік студенттер оқушылардың жалпы контингентіне «білім берудің» ерекше белгісі бар және оқу кезеңін, 

пәндер санын және игерілген кредиттер сомасын көрсететін ұқсас рәсімдерден өтеді. 

Қос дипломды білім берудің білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарттарының талаптарын және университеттің серіктес ұйымының талаптарын ескереді. 

Студенттің жеке оқу жоспарын жасау кезінде екі жақтың білім беру бағдарламалары пәндерінің тізімі ескеріледі. Сондай-ақ, студент практиканың барлық 

түрлерін және қорытынды аттестаттаудан өтеді. 

Қос дипломды білім беру бағдарламаларында оқыған кезде қашықтықтан оқытуды қоса алғанда, әртүрлі оқыту технологияларын қолдануға болады.  

Әрбір оқу жылының соңында серіктестік университеті бағдарламаның тиісті модулін енгізеді, студентке транскрипт береді. 

Оқуды аяқтағаннан кейін және әрбір бағдарлама бойынша барлық талаптарды орындағаннан кейін студентке академиялық дәреже мен екі транскриптті немесе 

бір біріккен диплом беру туралы келісім негізінде екі диплом беріледі. 

«6B07311 - Құрылыс» РБ басшылығы СОП-да осындай серіктес университеттерде оқуға мүмкіндік береді, мысалы:  

1. Магнитогорск Г.И. Носов атындағы Мемлекеттік техникалық университеті(РФ); «Құрылыс құрылымдары» мамандығы бойынша бакалаврларды 

мамандандырылған оқытудың және Қазақстан Республикасы «6B07311 - Құрылыс» мамандығы бойынша бірлескен білім беру бағдарламасын енгізу 

Руководство университетадля ОП «6В07311-Строительство» предоставляет возможность обучения в вузах-партнерах по ДДОП, СОП.  

Программы двойных дипломов – программы, основанные на сопоставимости и синхронизации образовательных программ организации высшего и (или) 

послевузовского образования-партнеров и характеризующиеся принятием сторонами общих обязательств по таким вопросам, как определение целей и содержания 

программы, организация учебного процесса, присуждаемые степени или присваиваемые квалификации. 

Включение обучающегося в программу двудипломного образования осуществляется на основе его заявления и в соответствии с заключенным соглашением 

(договором) с ВУЗом-партнером. 

Обучающийся проходит процедуры зачисления в ВУЗе-партнере. 



Иностранные обучающиеся, включенные в программу двудипломного образования, проходят аналогичные процедуры зачисления в общий контингент 

обучающихся с особой отметкой "включенное образование" и указанием периода, срока обучения, количества дисциплин и объема осваиваемых кредитов. 

Образовательная программа двудипломного образования учитывает требования государственных общеобязательных стандартов высшего и послевузовского 

образования Республики Казахстан и требования организации ВУЗ-партнера. 

Перечень дисциплин образовательных программ обеих сторон учитывается при составлении индивидуального учебного плана обучающегося. Также 

обучающийся в полном объеме проходит все виды практик и итоговую аттестацию. 

При обучении по программам двудипломного образования возможно использование различных технологий обучения, в том числе дистанционных. 

В конце каждого учебного года ВУЗ-партнер, реализующий соответствующий модуль программы, выдает обучающемуся транскрипт. 

По завершению обучения и выполнению всех требований по каждой из программ обучающемуся выдаются два диплома установленных образцов о 

присуждении академической степени и два транскрипта либо один совместный диплом на основе договоренностей. 

Руководство ОП «6В07311 – Строительство» предоставляет возможность обучения в таких вузах-партнерах по СОП, как: 

1.Магнитогорский государственный технический университет им. Носова (РФ). Реализация совместной образовательной программы специализированной 

подготовки бакалавров  по специальности «Строительные конструкции», «6В07311 – Строительство» Республики Казахстан  

 

        

 

7.Нормативтік құжаттар / Нормативные документы 

 

1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319-111/ Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года 

№319-111; 

2. Қазақстан Республикасы Президентінің «2016-2019 жж. арналған Қазақстан Республикасының білім және ғылымын дамытудың мемлекеттік бағдарламасын 

бекіту туралы» Жарлығы;/ Указ Президента РК «Об утверждении Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»; 

3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2016 ж. 13 мамырдағы №292 Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты/ Постановление 

Правительства Республики Казахстан от 13мая 2016 года №292 Государственный общеобязательный стандарт высшего образования; 

4. Жоғары оқу орындарының қызметіне арналған типтік ережелер. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 қаулысы/ Типовые 

правила деятельности организаций высшего образования. Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года №499; 

5. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мамандықтары бойынша типтік оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 ж. 5 шілдедегі №425 бұйрығы/ Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 05 июля 2016 года №425 «Об утверждении типовых 

учебных планов по специальностям высшего и послевузовского образования»; 

6. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің «Білім берудің кредиттік технологиялары бойынша оқу үрдісін ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» 

2011 ж. 20 сәуірдегі №152 бұйрығы,  2014 ж. 2 маусымда №198 өзгертілді және толықтырылды;/ Приказ Министра образования и науки РК от 20 апреля 2011 года №152 

«Об утверждении Правил организации учебного процесса по кредитной технологии обучения» с изменениями и дополнениями от 02 июня 2014 года №198; 

7. 2015-2020 жылдарға арналған үштілді оқытуды дамытудың жол картасы;/Дорожная карта развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы; 

8. 2016 жылғы 16 наурыздағы ұлттық біліктілік шеңбері;/ Национальная рамка квалификаций от 16 марта, 2016 года; 

9. 2014-2018 жылдарға арналған Қазақ-Орыс Халықаралық университетін дамытудың стратегиялық жоспары;/ Стратегический план развития Казахско-Русского 

Международного университета на 2014-2018 годы; 

10. 2016-2019 жылдарға арналған Қазақ-Орыс Халықаралық университетін дамытудың стратегиялық жоспары;/ Стратегический план развития Казахско-Русского 

Международного университета на 2016-2019 годы; 

11. Қазақ-Орыс Халықаралық университет  жарғысы мен басқа да және жоғары білім саласындағы нормативтік-құқықтық актілер;/ Устав Казахско-Русского 

университета и другие правовые и нормативные акты в области высшего образования. 

12. Жоғарғы білімнің 5В070200 - «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша типтік оқу жоспары (ҚР БҒМ 05.07.2016 ж. №425 бұйрығы)/Типовой 

учебный план  по специальности высшего образования 5В070200 - «Автоматизация и управление» (приказ МОН РК №425 от 05.07.2016 г.) 



13. 2001 ж. 8 желтоқсандағы №266-II «Қазақстан Республикасындағы теміржол көлігі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы (қазіргі уақытта 09.04.16 ж.);/ 

Закон РК «О железнодорожном транспорте в Республике Казахстан» от 08декабря  2001 №266 - II (по состоянию на 09.04.2016 г.);  

14. Қазақстан Республикасының көлік стратегиясы 2006 ж. 11 сәуірдегі №86/ Транспортная стратегия Республики Казахстан до 2015  года  от 11 апреля 2006года 

№ 86.  

15. Қазақстан Республикасының көлік жүйесінің инфрақұрылымын дамыту және интеграциялау жөніндегі мемлекеттік бағдарлама, 2014 ж. 13 қаңтардағы 

№725./ Государственная  программа  развития  и  интеграции  инфраструктуры  транспортной системы  Республики Казахстан до 2020 года от  13 января 2014года № 

725. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қосымша 1 / Приложение 1 

 

«6В07311-Құрылыс»  ББ оқу және ғылыми әдебиеттермен қамтамасыз ету картасы /  

Карта обеспеченности ОП «6В07311-Строительство» учебной и научной литературой *  

№ 

р/с/ 

п/п 

Оқу пәні, мамандығы, кадрларды даярлау бағыты 

бойынша оқу пәні, қызмет түрі, тәрбие және оқыту 

бағдарламасының бөлімі / Учебный предмет, учебная 

дисциплина по профессии, направлению подготовки 

кадров, вид деятельности, раздел программы воспитания 

и обучения 

Пәнді оқитын білім 

алушылардың саны 

(болжамды қабылдау) 

/ Количество 

обучающихся, 

изучающих 

дисциплину 

(предполагаемый 

набор) 

Оқу әдебиеті (атауы, 

шыққан жылы, авторлары) / 

Учебная литература 

(название, год издания, 

авторы) 

Оқу-әдістемелік, 

ғылыми әдебиет 

(атауы, шыққан 

жылы, авторлары) / 

Учебно-

методическая, 

научная литература 

(название, год 

издания, авторы) 

Саны 1 данадан кем 

емес / Количество не 

менее 1 экземпляра 

      

 

*Ссылка: 

http://vuzbaishev.kz/ru/assets/images/news/2019/2019-

05/23/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2019-20.pdf 

 

 

 

 

Қосымша 2/ Приложение 2 

 

«6В07311-Құрылыс»  ББ үшін құзыреттілік моделі/ Модель компетенций для ОП «6В07311-Строительство» 

http://vuzbaishev.kz/ru/assets/images/news/2019/2019-05/23/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2019-20.pdf
http://vuzbaishev.kz/ru/assets/images/news/2019/2019-05/23/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%2019-20.pdf


«Тұрғын және тұрғын емес үймереттер құрылысы» кәсіби стандарты негізінде әзірленген / Разработана на основе профессионального стандарта 

«Строительство жилых  и нежилых зданий» 

Мамандық: УЧАСКЕ ШЕБЕРІ / Профессия:МАСТЕР УЧАСТКА 

СБШ бойынша біліктілік деңгейі: 5-і деңгей / Квалификационный уровень по ОРК: 5-й уровень 

Кәсіптегі міндетті 

еңбек 

функциялары / 

Обязательныетрудовые 

функции впрофессии 

Кәсіптегі қосымша еңбек 

функциялары / 

Дополнительные 

трудовые 

функции впрофессии  

 

Кәсіби міндеттер /  

Профессиональные 

задачи 

Білік, дағды / 

Умения,навыки 

Знания Жеке тұлғалық 

құзыреттілікке 

қойылатын талаптар 

/ Требования 

кличностным 

компетенциям 

Кәсіппен байланысты 

жұмыстарды 

орындауға арналған 

қосымша дағдылар  /  

Дополняющиенавыки, 

связанныесвыполнением 

работ попрофессии 

1. Құрылыстық-

монтаж және 

құрылыстық-жөндеу 

жұмыстарын 

жүргізу барысында 

әр түрлі машина 

және механизмдерді 

тағайындау және 

басқару 

2. Машина және 

механизмдерге 

техникалық қызмет 

көрсету 

1.Управление 

машинами и 

механизмами 

различного типа и 

назначения при 

выполнении 

строительных, 

монтажных и 

ремонтно-

строительных работ.  

2. Техническое 

обслуживание 

машин механизмов 

 

 

1. Құрылыстық-

жөндеу жұмыстарын 

жүргізу үшін құрал 

механизмдерінің 

жұмысқа 

қабілеттілігін және 

қорғалуын 

қаматамасыз ету 

1. Обеспечивать 

сохранность и 

работоспособность 

оборудования 

механизмов для 

проведения ремонтно-

строительных работ. 

 

1. Әр түрлі типтегі 

машина және 

механизмдерді 

тағайындау және 

басқару 

1. Управление 

машинами и 

механизмами 

различного типа и 

назначения  

 

 

1. Құрылыстық-

жөндеу 

жұмыстарын 

жүргізу барысында 

әр түрлі машина 

және механизмдерді 

тағайындау және 

басқару. Жұмысшы 

механизмдерді 

реттеуді білу 

1. Управления 

машинами и 

механизмами для 

проведения 

ремонтно-

строительных работ. 

Умение 

регулирования 

рабочих механизмов. 

 

 

1. Қызмет 

көрсетуші машина 

және 

механизмдердің 

құрылымдары 

және техникалық 

мінездемелері  

2. Машина және 

механизмдерді 

пайдалану 

ережелері мен 

инструкциялары 

3. Техникалық 

қызмет көрсету 

және ағымдық 

жөндеу жүргізу 

қағидалары. 

Жол қозғалысы 

ережелерін 

арналған 

машиналардың 

жұмыс істеу 

кезінде белгіленген 

авто дабыл. 

Ағымдағы жөнеу 

жұмыстарын 

жүргізудің 

ережелері. 

1. Устройство и 

технические 

характеристики 

Басқару қызметін 

жетілдіру 

жөніндегі іс-

шараларды өткізу 

үшін 

жауапкершілік 

еңбек қабілеті 

жекелеген 

өндірістік 

учаскелерде еңбек 

өнімділігінің 

төмендеуі кезінде 

жабдықтар және 

технологиялармен 

материалдарды 

қабілеті жаңа 

түрлерге енгізу 

бойынша 

жұмыстар жүргізу 

Способность к 

управленческой 

деятельности на 

отдельных 

производственных 

участках, 

ответственность за 

проведение 

мероприятий по 

совершенствованию 

труда при снижении 

производительности 

 



обслуживаемых 

машин и 

механизмов. 

2. Правила и 

инструкций по 

эксплуатации 

машин и 

механизмов. 

Правила 

проведения 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта. 

Правила дорожного 

движения при 

работе с машинами 

на автоходу, 

установленную 

сигнализацию. 

Ағымдағы жөндеу 

жұмыстарын 

жүргізудің және 

қызмет көрсетудің 

ережелері.  

 

 

труда. Способность 

к проведению работ 

по внедрению 

новых видов 

оборудования и 

технологий и 

материалов 

 

 

Еңбек функциясы 1: 

Кесоонды 

қондырғыларды 

монтаждау және 

демонтаждау 

Трудовая функция 1: 

Монтаж и демонтаж 

кесооного 

оборудования. 

 

 2. Машиналарға 

жанармай және  

құю және майлау 

2.Заправка машин 

горячими и 

смазочными 

материалами. 

 

 

1. Құрылыс, 

монтаждау және 

жөндеу 

жұмыстарын 

орындаңыз. 

Жұмыс режимі үшін 

машиналардың 

жұмыс тетіктерін 

реттеу.  

1. Выполнения 

строительных, 

монтажных и 

ремонтно-

строительных работ. 

Регулирование 

рабочих механизмов 

машин на заданный 

1. Жұмыс тәртібі. 

2. Жанар-

жағармай мен 

электр энергиясын 

тұтыну 

нормалары. 

3. Машина 

бөлшектері мен 

механизмдерін 

майлау схемалары 

мен жиілігі 

4. Жұмыстың 

сапасына 

қойылатын 

техникалық 

талаптар. 

  Құрылыстағы 

 



режим работы. механик үшін 

берілген мөлшерде 

сантехника, 

жүргізушіден 

төмен баға үшін 

бағаланған. 

1. Правила 

производства 

работ. 

2.  Нормы расхода 

горюче-смазочных 

материалов и 

электроэнергии. 

3.  Схемы и 

периодичность 

смазки узлов 

машин и 

механизмов  

4. Технические 

требования к 

качеству 

выполняемых 

работ. 

 Слесарное дело в 

объеме, 

предусмотренном 

для слесаря 

строительного, 

тарифицируемого 

на разряд ниже 

машиниста. 

Еңбектің функциясы 

2: Машиналар 

машиналарына 

техникалық қызмет 

көрсету  

Трудовая функция 

2:Техническое 

обслуживание 

машин механизмов 

 1-міндет: Машина 

механизмдерін 

ұстау. Жұмысын 

анықтау және 

олардың ақауларын 

жою. 

Машиналар мен 

механизмдерді 

ұстау әдістері. 

Анықтау және 

ақаулықтарды 

жою механизмдері.  

1. Методов 

технического 

обслуживания машин 

и механизмов. 

Методов выявления и 

устранения 

неисправностей 

механизмов. 

1. Қызмет 

көрсетілетін 

машиналар мен 

механизмдердің 

құрылғылары мен 

техникалық 

сипаттамалары. 

2. Машиналар мен 

механизмдерді 

пайдалану 

ережелері мен 

нұсқаулары. 

 



Задача 1: 

Техническое 

обслуживание 

машин механизмов. 

Выявление и 

устранение 

неисправностей в 

их работе. 

 

3. Жөндеу және 

жөндеу ережелері. 

4. Автоходудағы 

автокөліктермен 

жұмыс істегенде, 

жол белгілері 

орнатылған. 

1. Устройство и 

технические 

характеристики 

обслуживаемых 

машин и 

механизмов. 

2. Правила и 

инструкций по 

эксплуатации 

машин и 

механизмов. 

3.  Правила 

проведения 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта. 

4. Правила 

дорожного 

движения при 

работе с машинами 

на автоходу, 

установленную 

сигнализацию. 

 Задача 2:  

Профилактический 

ремонт и участие в 

других видах 

ремонта 

обслуживаемого 

оборудования 

 

1. Профилактический 

ремонт и участие в 

других видах ремонта 

обслуживаемого 

оборудования. 

Методов выявления и 

устранения 

неисправностей 

механизмов. 

1. Правила 

производства работ, 

нормы расхода 

горюче-смазочных 

материалов и 

электроэнергии, 

схемы и 

периодичность 

смазки узлов машин 

и механизмов. 

Технические 

требования к 

качеству 

 



выполняемых работ, 

слесарное дело в 

объеме, 

предусмотренном 

для слесаря 

строительного, 

тарифицируемого на 

разряд ниже 

машиниста. 

 Қосымша еңбек 

функциясы 1: Коррозия 

оқшаулау жұмыстарын 

орындау үшін 

жабдықтың қауіпсіздігі 

мен жұмысқа 

қабілеттілігін 

қамтамасыз ету 

Дополнительная 

трудовая функция 

1:Обеспечивать 

сохранность и 

работоспособность 

оборудования для 

проведения работ по 

антикоррозионной 

изоляции 

1-міндет 

Жұмыссыз процесті 

жүргізу 

Задача 1 

Проведение 

безаварийного 

процесса работ 

1. Өнеркәсіптік 

гигиена мен еңбек 

қауіпсіздігінің 

талаптарын сақтау, 

жеке қорғану 

құралдарын қолдану. 

Жабдықты пайдалану 

талаптарын сақтау. 

1. Соблюдать 

требования 

производственной 

санитарии и гигиены 

труда, применять 

средства 

индивидуальной 

защиты. 

Соблюдать требования 

эксплуатации 

оборудования. 

1. Жабдықтардың 

жағдайына 

қойылатын 

талаптар. 

Жабдықтарды күту 

ережелері. 

1. Требования, 

предъявляемые к 

состоянию 

оборудования. 

Правила ухода 

за оборудованием. 

 

  

 

 

ББ түлегінің құзыреттілік моделі / Модель компетенций выпускника ОП 

«6В07311-Құрылыс»  ББ үшін құзыреттілік моделі/ Модель компетенций для ОП «6В07311-Строительство» 

«Тұрғын және тұрғын емес үймереттер құрылысы» кәсіби стандарты негізінде әзірленген / Разработана на основе профессионального стандарта 

«Строительство жилых  и нежилых зданий» 

Мамандық:ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ / Профессия:ИНЖЕНЕР - ТЕХНОЛОГ 

СБШ бойынша біліктілік деңгейі: 5 деңгей/ Квалификационный уровень по ОРК: 5-й уровень 

Кәсіптегі міндетті еңбек 

функциялары/ 

Обязательныетрудовые 

функции впрофессии 

Кәсіптегі қосымша 

еңбек 

функциялары/ 

Дополнительные 

трудовые 

функции впрофессии  

Кәсіби міндеттер /  

Профессиональные 

задачи 

Білік, дағды / 

Умения,навыки 

Знания Жеке тұлғалық 

құзыреттілікке 

қойылатын талаптар 

/ Требования 

кличностным 

компетенциям 

Кәсіппен байланысты 

жұмыстарды 

орындауға арналған 

қосымша дағдылар  /  

Дополняющиенавыки, 

связанныесвыполнени



 ем 

работ попрофессии 

1. Құрылыстың 

сапасын бақылау. 

2. Туберкулездің алдын 

алу және жою 

жөніндегі шараларды 

әзірлеу, ҚТ ережесіне 

сәйкестікті бақылауды 

жүзеге асыру. 

Еңбек функциясы 1: 

Құрылыс процесінің 

сапасын бақылау 

1.Контроль качества 

ведения процесса 

производства 

строительных работ. 

2.Разработка  мер 

по его предупреждению 

и ликвидации, 

осуществление 

контроляза соблюдение

м правил ТБ. 

Трудовая функция 1:  

Контроль качества 

ведения процесса 

производства 

строительных работ 

 

 

1. Технологиялық 

жабдықтарды 

тестілеуге қатысу. 

1.Участие в 

испытаниях 

технологического 

оборудования. 

1-міндет: 

Шикізат пен 

материалдардың 

сапасын 

талдайды және 

бақылайды. 

Задача 1: 

Анализирует 

и контролирует 

качество сырья и 

материалов.  

 

1. Шикізат пен 

материалдардың 

сапасын талдау. 

2. Технологиялық 

есептеулерді жүргізу. 

3. Технологиядағы 

некені анықтау. 

Дайын өнімді сынау.  
1. Анализ качества 

сырья и материалов. 

2. Проведение 

технологических 

расчётов. 

3. Выявление брака в 

технологии.Проведен

ие испытаний готовых 

изделий. 

1. Материалдар 

құрылымы, 

қасиеттері және 

ауқымы. 

2. Негізгі 

технологиялық 

жабдықтар. 

Жұмыстың 
принциптері, 
шикізат, 
материалдар, отын, 
энергияны тұтыну 
стандарттары, 
ақаулық түрлері 
және оны алдын алу 
әдістері. 
1. Структуры, 

свойства 

и ассортимент 

материалов. 

2. Основное 

технологическое 

оборудование. 

Принципы работы, 

нормативы расхода 

сырья, материалов, 

топлива, энергии, 

виды брака и методы 

его предупреждения. 

Жеке өндiрiстiк 

орындарда басқару 

мүмкiндiгi, еңбек 

өнiмдiлiгiн 

төмендету кезiнде 

еңбек өнiмдерiн 

жақсарту жөнiндегi 

iс-шараларды жүзеге 

асыру үшiн 

жауапкершiлiк. 

Жабдықтардың, 

технологиялар мен 

материалдардың 

жаңа түрлерін енгізу 

бойынша жұмыс 

істеу мүмкіндігі 

Способность к 

управленческой 

деятельности на 

отдельных 

производственных 

участках, 

ответственность за 

проведение 

мероприятий по 

совершенствованию 

труда при снижении 

производительности 

труда. Способность к 

проведению работ по 

внедрению новых 

видов оборудования и 

технологий и 

материалов 

 

 2-міндет: 

Қажетті 

технологиялық 

есептерді 

жүргізу және 

техникалық 

1. Қажетті 

технологиялық 

есептерді жүргізеді. 

2. Техникалық 

құжаттаманы 

жасайды 

1. Материалдар 

құрылымы, 

қасиеттері және 

ауқымы. 

2. Негізгі 

технологиялық 

 



құжаттаманы 

орындау  

Задача 2:  

Проведение 

необходимых 

технологических 

расчётов и 

оформление 

технической 

документации 

3. Ақаулы өнімдердің 

себебін анықтайды. 

4. Оны болдырмау 

жөніндегі шараларды 

әзірлейді. 

Қауіпсіздік 
ережелерін 
сақтауды 
бақылайды. 
1. Проводит 

необходимые 

технологические 

расчеты. 

2. Оформляет 

техническую 

документацию 

3. Выявляет причины 

брака продукции. 

4. Разрабатывает 

меры по его 

предупреждению. 

Осуществляет 

контроль 

за соблюдением 

правил техники 

безопасности. 

жабдықтар. 

Жұмыстың 
принциптері, 
шикізат, 
материалдар, отын, 
энергияны тұтыну 
стандарттары, 
ақаулық түрлері 
және оны алдын алу 
әдістері 
1. Структуры, 

свойства 

и ассортимент 

материалов. 

2. Основное 

технологическое 

оборудование. 

Принципы работы, 

нормативы расхода 

сырья, материалов, 

топлива, энергии, 

виды брака и методы 

его предупреждения 

 

Еңбек функциясы 2: 

Оның алдын алу және 

жою жөніндегі 

шараларды әзірлеу, 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуын 

қадағалау.Трудовая 

функция 2: 

Разработка  мер по его 

предупреждению 

и ликвидации, 

осуществление 

контроля 

за соблюдением правил 

техники безопасности 

 1-міндет: 

Өнімнің, 

жұмыстардың 

және 

қызметтердің 

сапасы туралы 

шағымдар мен 

шағымдарды 

қарайды және 

талдайды. 

Задача 1: 

Рассматривает 

и анализирует 

рекламации 

и претензии 

к качеству 

1. Жобалардағы 

өзгерістерді қолдану 

туралы сұрақтарды 

шешу. 

2. озық технологиялар 

мен әдістерді, 

сындарлы шешімдерді 

енгізу туралы 

мәселелерді шешу. 

3. Құрылыс кезінде 

туындайтын 

жобаларға 

өзгерістерді қарауға 

қатысу. 

1. Қорытындылар 

дайындап, оларды 

1. Өнімнің сапасын 

басқару туралы 

шешімдер, 

бұйрықтар, 

бұйрықтар, 

әдістемелік және 

нормативтік 

материалдар. 

2. Өнім сапасы 

бойынша 

мемлекеттік 

қадағалау, 

ведомствоаралық 

және ведомстволық 

бақылау жүйесі. 

3. Өндірістің 

 



продукции, работ  

и услуг. 

 

қарау нәтижелері 

бойынша хат 

жазыңыз.  

1. Решать вопросы о 

применении 

изменений в 

проектах. 

2.  Решать вопросы о 

внедрении 

прогрессивных 

технологий и 

методов, 

конструктивных 

решений. 

3. Принимать участие 

в рассмотрениии 

изменений в 

проектах, которые 

возникают в ходе 

стройки. 

Готовить заключения 

и ведет переписку 

по результатам 

их рассмотрения. 

технологиялық 

үрдістері мен 

режимдері. 

4. Индустрия және 

кәсіпкерлік 

стандарттары мен 

техникалық 

сипаттамалары. 

1. Постановления, 

распоряжения, 

приказы, 

методические 

и нормативные 

материалы 

по управлению 

качеством продукции. 

2. Систему 

государственного 

надзора, 

межведомственного 

и ведомственного 

контроля за качеством 

продукции. 

3. Технологические 

процессы и режимы 

производства. 

4. Действующие 

в отрасли 

и на предприятии 

стандарты 

и технические 

условия. 

 



 2-міндет: 

Өнім сапасының 
нашарлауына 
әкелетін 
өнімдердің 
(жұмыстардың, 
қызметтердің) 
сапасының 
нашарлау 
себептерін 
зерттеу. 
Задача 2: 

Изучает 

причины, 

вызывающие 

ухудшения 

качества 

продукции 

(работ, услуг), 

вызывающие 

ухудшение 

качества 

продукции. 

1. Өнім сапасының 

нашарлау себептерін 

анықтаңыз. 

Өнім сапасының 

нашарлау себептерін 

жою жөніндегі 

шараларды әзірлеу. 

1. Определения 

причин, вызывающих 

ухудшение качества 

продукции. 

Разработка 

мероприятий 

по  устранению 

причин, ухудшающих 

качество продукции. 

1. Өнім сапасының 

нашарлау себептерін 

анықтаңыз. 

Өнім сапасының 

нашарлау себептерін 

жою жөніндегі 

шараларды әзірлеу. 

Өндіріс ақауларының 

түрлері, оларды 

алдын алу және жою 

әдістері. 

2. Техникалық 

құжаттамаға, 

шикізатқа, 

материалдарға, 

жартылай 

фабрикаттарға, 

компоненттерге 

және дайын өнімге 

қойылатын 

талаптар. 

3. Сапаны бақылау 

жүйелері, әдістері 

және құралдары. 

4. Өнімді сынау және 

қабылдау ережелері. 

5. Сертификаттау 

және 

сертификаттау үшін 

өнеркәсіп өнімдерін 

дайындау тәртібі. 

6. Бухгалтерлік 

есепті ұйымдастыру, 

өнімнің сапасына 

есеп беру тәртібі мен 

мерзімдері. 

7. Еңбек құқығы 

негіздері.Еңбек 

қорғау ережелері мен 

ережелері. 

1. Виды 

производственного 

брака, методы его 

 



предупреждения 

и устранения. 

2. Требования, 

предъявляемые 

к технической 

документации, 

сырью, материалам, 

полуфабрикатам, 

комплектующим 

изделиям и готовой 

продукции. 

3.  Системы, методы 

и средства 

контроля качества. 

4. Правила 

проведения 

испытаний и приемки 

продукции. 

5. Порядок 

подготовки 

промышленной 

продукции 

к сертификации 

и аттестации. 

6. Организацию 

учета, порядок 

и сроки составления 

отчетности о качестве 

продукции. 

7. Основы трудового 

законодательства. 

Правила и нормы 

охраны труда. 

 Қосымша еңбек 

функциясы 1: 

Технологиялық 

жабдықтарды 

тестілеуге 

қатысу.Дополнител

ьная трудовая 

функция 1: 

Участие в 

испытаниях 

1-міндет: 

Өндірісті 

жетілдіру 

Задача 1: 

Усовершенствова

ние процесса 

производства 

 

1. Эксперименттік 

жабдықты тестілеу 

жүргізу. 

Жобаланған 

технологиялық 

үдерістерді меңгеру. 

1. Проведении 

экспериментальных 

работ по проверке 

1. Өндіріс режимдері. 

Техникалық және 

технологиялық 

регламенттер. 

1.Режимов 

производства. 

Технических и 

технологических 

регламентов. 

 

 

 



технологического 

оборудования. 

оборудования. 

Освоения 

проектируемых 

технологических 

процессов. 

 

ББ түлегінің құзыреттілік моделі / Модель компетенций выпускника ОП 

«6В07311-Құрылыс»  ББ үшін құзыреттілік моделі/ Модель компетенций для ОП «6В07311-Строительство» 

«Тұрғын және тұрғын емес үймереттер құрылысы» кәсіби стандарты негізінде әзірленген / Разработана на основе профессионального стандарта 

«Строительство жилых  и нежилых зданий» 

Мамандық:САПА ИНЖЕНЕРІ / Профессия:ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ 

СБШ бойынша біліктілік деңгейі: 5 деңгей / Квалификационный уровень по ОРК: 5-й уровень 

Кәсіптегі міндетті 

еңбек 

функциялары/ 

Обязательныетрудовые 

функции впрофессии 

Кәсіптегі қосымша 

еңбек 

функциялары/ 

Дополнительные 

трудовые 

функции 

впрофессии  

 

Кәсіби міндеттер /  

Профессиональные 

задачи 

Білік, дағды / 

Умения,навыки 

Знания Жеке тұлғалық 

құзыреттілікке 

қойылатын 

талаптар 

/ Требования 

кличностным 

компетенциям 

Кәсіппен байланысты 

жұмыстарды 

орындауға арналған 

қосымша дағдылар  /  

Дополняющиенавыки, 

связанныесвыполнением 

работ попрофессии 

1. Құрылыстың 

сапасын бақылау. 

1.Контроль качества 

ведения процесса 

производства 

строительных работ. 

1. Технологиялық 

жабдықтарды 

тестілеуге 

қатысу. 

1. Участие в 

испытаниях 

технологического 

оборудования. 

1-міндет: 

Өнімнің сәйкестігін 

қамтамасыз ету 

үшін кәсіпорын 

бөлімшелерінің 

қызметін 

қадағалайды 

Задача 1: 

Осуществляет 

контроль за 

деятельностью 

подразделений 

предприятия по 

обеспечению 

соответствия 

продукции 

 

1. Өнім сапасын 

жақсарту, 

орындалатын 

жұмыстардың 

орындалуын 

қамтамасыз ету. 

2. Өнімдердің, 

жұмыстардың 

(қызметтердің) 

ғылым мен 

техниканың қазіргі 

даму деңгейіне 

сәйкестігін 

қамтамасыз ету 

үшін кәсіпорын 

бөлімшелерінің 

қызметін бақылауға 

алу. 

1.  Ішкі нарықтағы 
тұтынушылардың 
және экспорт 
талаптарының 

1. Өнімді сынау 

және қабылдау 

ережелері. 

Техникалық 
құжаттамаға, 
шикізатқа, 
материалдарға, 
компоненттерге 
және дайын 
өнімдерге, 
жүйелерге 
қойылатын 
талаптар. 
1.Правила 

проведения 

испытаний и 

приемки 

продукции. 

Требования, 

предъявляемые к 

технической 

документации, 

Жеке өндiрiстiк 

орындарда басқару 

мүмкiндiгi, еңбек 

өнiмдiлiгiн 

төмендету кезiнде 

еңбек өнiмдерiн 

жақсарту 

жөнiндегi iс-

шараларды жүзеге 

асыру үшiн 

жауапкершiлiк. 

Жабдықтардың, 

технологиялар мен 

материалдардың 

жаңа түрлерін 

енгізу бойынша 

жұмыс істеу 

мүмкіндігі 

Способность к 

управленческой 

деятельности на 

отдельных 

Сапаны бақылау 

инженерлері 

Инженеры по контролю 

качества 

 



талаптары. 
1.Обеспечивать 

выполнение заданий 

по повышению 

качества 

выпускаемой 

продукции, 

выполняемых работ.  

2. Осуществлять 

контроль за 

деятельностью 

подразделений 

предприятия по 

обеспечению 

соответствия 

продукции, работ 

(услуг) 

современному 

уровню развития 

науки и техники. 

 Требованиям 

потребителей на 

внутреннем рынке и  

экспортным 

требованиям. 

сырью, 

материалам, 

комплектующим 

изделиям и 

готовой 

продукции, 

системы. 

производственных 

участках, 

ответственность за 

проведение 

мероприятий по 

совершенствованию 

труда при снижении 

производительности 

труда. Способность 

к проведению работ 

по внедрению 

новых видов 

оборудования и 

технологий и 

материалов 

  2-міндет: 

Сыртқы ұйымдар 

өкілдерімен өзара 

әрекет ету.  

1. Сапаны бақылау 

әдістері мен 

құралдары. 

Үшінші және 

мердігер ұйымдар 

өкілдерімен 

ынтымақтастық 

әдістері. 

Задача 2: 

Осуществление 

взаимодействия с 

представителями 

сторонних 

1. Ең жоғары сапалы 

көрсеткіштермен 

өндіріс 

технологиясының 

анықтамалары. 

2.Үшінші 

тараптармен 

ынтымақтастық. 

1. Определения 

технологии 

производства с 

наиболее 

качественными 

показателями. 

2.Сотрудничества со 

сторонними 

организациями. 

1. Сапаны 

бақылау әдістері 

мен құралдары. 

Үшінші және 

мердігер ұйымдар 

өкілдерімен 

ынтымақтастық 

әдістері. 

1. Методы и 

средства контроля  

качества. 

Методов 

сотрудничества с 

представителями 

сторонних и 

подрядных 

организаций. 



организаций. 

Төтенше 

жағдайлардың алдын 

алу және оларды жою 

жөніндегі шараларды 

әзірлеу, қауіпсіздік 

ережелерін сақтау 

мониторингі. 

Разработка  мер по  

предупреждению 

и ликвидации 

аварийных ситуаций, 

осуществление 

контроля 

за соблюдением правил 

техники безопасности. 

 1-міндет: 

Техникалық 

құжаттамаға 

өзгерістер енгізеді.  

Задача 1: 

Оформляет 

изменения в 

технической 

документации. 

1. Прогрессивті 

технологиялық 

процестердің және 

оңтайлы 

режимдердің білікті 

маманының 

жетекшілігімен 

дамыту. 

2. Өндірілген 

жобалар 

техникалық 

сипаттамаларға 

және қолданыстағы 

ережелерге сәйкес 

келуін қамтамасыз 

ету. 

3. Реттелетін 

жобалау 

құжаттары. 

Жоғары сапалы 

өнімдерді сақтау, 

оны өндіруге 

материалдық және 

еңбек шығындарын 

азайту. 

1. Разработки под 

руководствам 

квалифицированного 

специалиста 

прогрессивных 

технологических 

процессов и 

оптимальные 

режимы. 

2. Обеспечение  

соответствия 

разрабатываемых 

проектов 

техническим 

Техникалық 

құжаттаманы 

жобалау 

бойынша 

нұсқаулық 

материалдар. 

Руководящих 

материалов 

по оформлению 

технической 

документации. 



заданиям и 

действующим. 

3. Нормативным 

документам по 

проектированию. 

Соблюдение 

высокого качества 

продукции, 

сокращение 

материальных и 

трудовых затрат на 

ее изготовление. 

 2-міндет: 

Технологиялық 

жабдықтарды 

сынауға қатысады.  

Задача 2: 

Участвует в 

испытаниях 

технологического 

оборудования. 

1. Өндірілген 

жобалар техникалық 

сипаттамаларға 

және ағымдағы 

талаптарға сәйкес 

болуын қамтамасыз 

ету 

2. Реттелетін 

жобалау 

құжаттары 

Жоғары сапалы 

өнімдерді сақтау, 

оны өндіруге 

материалдық және 

еңбек шығындарын 

азайту. 

1. Обеспечение  

соответствия 

разрабатываемых 

проектов 

техническим 

заданиям и 

действующим 

2. Нормативным 

документам по 

проектированию  

Соблюдение 

высокого качества 

продукции, 

сокращение 

материальных и 

Техникалық 

құжаттаманы 

жобалау 

бойынша 

нұсқаулық 

материалдар 

Руководящих 

материалов 

по оформлению 

технической 

документации. 



трудовых затрат на 

ее изготовление. 

 Қосымша еңбек 

функциясы 1: 

Технологиялық 

жабдықтарды 

тестілеуге қатысу.  

Дополнительная 

трудовая функция 1: 

Участие в 

испытаниях 

технологического 

оборудования. 

1-міндет: 

Өндірісті жетілдіру 

Задача 1: 

Усовершенствование 

процесса 

производства 

 

1. Эксперименттік 

жабдықты тестілеу 

жүргізу 

Жобаланған 

технологиялық 

процестерді меңгеру 

1. Проведении 

экспериментальных 

работ по проверке 

оборудования 

Освоения 

проектируемых 

технологических 

процессов 

1. Өндірістік 

режимдер. 

Техникалық және 

технологиялық 

регламенттер 

1. Режимов 

производства. 

Технических и 

технологических 

регламентов 

 

 

ББ түлегінің құзыреттілік моделі / Модель компетенций выпускника ОП 

«6В07311-Құрылыс»  ББ үшін құзыреттілік моделі/ Модель компетенций для ОП «6В07311-Строительство» 

«Тұрғын және тұрғын емес үймереттер құрылысы» кәсіби стандарты негізінде әзірленген / Разработана на основе профессионального стандарта 

«Строительство жилых  и нежилых зданий» 

Мамандық:ӨНДІРІС БӨЛІМІНІҢ БАСШЫСЫ / Профессия:НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА 

СБШ бойынша біліктілік деңгейі: 5 деңгей / Квалификационный уровень по ОРК: 6-й уровень 

Кәсіптегі міндетті 

еңбек 

функциялары/ 

Обязательныетрудовы

е 

функции впрофессии 

Кәсіптегі қосымша 

еңбек 

функциялары/ 

Дополнительные 

трудовые 

функции впрофессии  

 

Кәсіби міндеттер /  

Профессиональные 

задачи 

Білік, дағды / 

Умения,навыки 

Знания Жеке тұлғалық 

құзыреттілікке 

қойылатын талаптар 

/ Требования 

кличностным 

компетенциям 

Кәсіппен байланысты 

жұмыстарды 

орындауға арналған 

қосымша дағдылар  /  

Дополняющиенавыки, 

связанныесвыполнением 

работ попрофессии 

1. Оңтайлы өндіріс 

режимдерін 

дамыту 

1. Разрабатывает 

оптимальные 

режимы 

производства 

 

 

 

1-міндет: 

Оңтайлы өндіріс 

режимдерін жасау 

үшін операцияны 

орындаңыз 

Задача 1: 

Выполнение 

операция по 

разработке 

оптимальных 

режимов 

1. Компания 

басшылығының 

оның қызметіне 

қатысты 

шешімдерінің 

жобасымен 

танысуға. 

2. Жұмыстарды осы 

лауазымдық 

нұсқаулықта 

көзделген 

1. Газ саласындағы 

еңбек қорғаудың 

бірыңғай басқару 

жүйесі. 

2. Өндірістік 

қуаттылық, жұмыс 

өнімділігі, нұсқаулар 

мен жабдықтарды 

жобалау. 

Технологиялық 

сұлбалар мен 

Өндірістік 

технологияларды 

дамыту шеңберінде 

іс-шараларды 

басқару мүмкіндігі, 

стандартты емес 

өндірістік 

мәселелерді шеше 

білу, 

рационализаторлық 

ұсыныстар мен 

Арнайы құрылыс 

бөлімдерінің 

менеджерлері 

(менеджерлері) 

Руководители 

(управляющие) 

специализированны

х строительных 

подразделений 



производства 

 

міндеттермен 

байланысты 

жақсарту жөніндегі 

ұсыныстарды қарау. 

3. Жабдықтарды, 

техникалық 

жабдықтарды 

орналастыру және 

жұмыс орындарын 

ұйымдастыру 

жоспарларын 

жасайды. 

Өндірістік 
қуаттарды және 
жабдықтарды 
жүктемені есептеу. 
1. Знакомиться 

с проектами 

решений 

руководства 

предприятия, 

касающимися его 

деятельности. 

2. Рассмотрения 

предложений по 

совершенствованию 

работы, связанной 

с предусмотренными 

настоящей 

должностной 

инструкций 

обязанностями. 

3. Составляет планы 

размещения 

оборудования, 

технического 

оснащения 

и организации 

рабочих мест. 

Рассчитывает 

производственные 

мощности и загрузку 

жүйелер. 

 

1. Единую систему 

управления охраной 

труда в газовой 

промышленности. 

2. Производительны

е мощности, 

эксплуатационные 

характеристики, 

инструкции и 

конструкцию 

оборудования. 

Технологические 

схемы и системы. 

инновациялық 

технологиялар мен 

материалдарды 

енгізу, өндірістік 

процестерді 

жоспарлау 

жауапкершілігі. 

 

Способность к 

управленческой 

деятельности в 

рамках развития 

технологий 

производства, 

способность к 

решению 

нестандартных  

производственных 

задач, внедрению 

рационализаторски

х предложений и 

инновационных 

технологий и 

материалов, 

ответственность за 

планирование 

процессов на 

производстве 



оборудования 

2-міндет: 

Ол бәсекеге 

қабілетті өнім 

өндіруді және оны 

өндіруге 

материалдық және 

еңбек шығындарын 

азайтады. 

Задача 2:  

Обеспечивает 

производство 

конкурентоспособно

й продукции 

и сокращение 

материальных 

и трудовых затрат 

на ее изготовление. 

Өз міндеттерін 

орындау барысында 

анықталған бақылау, 

кәсіпорынның 

өндірістік 

қызметіндегі 

кемшіліктер. 

Контроля  

выявленных 

в процессе 

исполнения своих 

должностных 

обязанностей 

недостатках 

в производственной 

деятельности 

предприятия. 

1. Газ 

құрылыстарының 

жабдықтарын 

пайдалану жөніндегі 

жоғары органдардың 

нормативтік 

құқықтық актілері, 

өзге де басқару, 

әдістемелік және 

нормативтік 

материалдар. 

2. Жабдықтарды 

техникалық 

пайдалану ережелері. 

 Газ құбырларын 

пайдаланудың 

қауіпсіздік ережелері, 

өрт қауіпсіздігі 

ережелері. 

1. Нормативные 

правовые акты, 

другие руководящие, 

методические и 

нормативные 

материалы 

вышестоящих 

органов, касающиеся 

эксплуатации 

оборудования 

газовых объектов. 

2. Правила 

технической 

эксплуатации 

оборудования. 

 Правила 

безопасности при 

эксплуатации 

магистральных 

газопроводов, 

правила пожарной 

безопасности. 



Еңбек функциясы 2: 

Тиімді технологиялық 

үдерістер үшін 

техникалық 

уақыттың қалыпты 

стандарттарын 

жасайды  

Трудовая функция 2: 

Разрабатывает 

технически 

обоснованных норм 

времени 

эффективных 

технологических 

процессов 

 1-міндет: 

Өнеркәсiптiң 

өнiмдiлiгi үшiн 

өндiрiстiң 

конструкцияларын 

әзiрлеуде уақыттың 

(шығудың), 

сызықтық және желi 

кестелерiнiң 

техникалық жағынан 

әзiрлiк 

стандарттарын 

әзiрлеуге қатысады. 

Задача 1: 

Участвует 

в разработке 

технически 

обоснованных норм 

времени (выработки), 

линейных и сетевых 

графиков, в отработке 

конструкций изделий 

на технологичность 

 

1. Өзіндік құнды 

есепке алуды 

ұйымдастыру. 

2. Отын-

энергетикалық 

ресурстардың нақты 

нормативтерін 

сақтау. 

3. Майлау 

майларының және 

жұмыс істеу үшін 

қажетті өзге де 

материалдардың 

нақты нормаларына 

сәйкес келу. 

Материалдық 

шығындарды 

қысқарту жөніндегі 

шараларды енгізу. 

5. Құралдарға, киімге 

және басқа 

материалдарға 

сұраулар жасаңыз.  

1. Организовывать 

учет расхода. 

2.  Соблюдения 

удельных норм 

топливно-

энергетических 

ресурсов. 

3. Соблюдения 

удельных норм 

смазочных масел и 

других материалов, 

необходимых для 

эксплуатации. 

4. Внедрение  

мероприятий по 

снижению 

материальных 

расходов. 

5.Составлять заявки 

на инструмент, 

1. Ішкі еңбек 

тәртібінің ережелері. 

2. Еңбек 

заңнамасының 

негіздері. 

3. Еңбекті қорғау 

және өрт қауіпсіздігі 

ережелері мен 

нормалары. 

Біріктірілген 

реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтер жүйесін 

енгізу. 

1. Правила 

внутреннего 

трудового распорядка. 

2.Основы трудового 

законодательства. 

3. Правила и нормы 

охраны труда и 

пожарной 

безопасности.  

Внедрять системы 

комплексного 

регламентированного 

обслуживания. 



спецодежду и другие 

материалы. 

2-міндет: 

Материалдық 

шығындардың 

стандарттарын 

есептейді  

Задача 2:  

Рассчитывает 

нормативы 

материальных затрат 

1. Қызметкерлермен 

техникалық оқытуды 

ұйымдастырады 

және жүргізеді. 

2. Жалпы білім беру 

деңгейін 

жоғарылатуға 

жәрдемдесу. 

3. Шикізат, 

жартылай 

фабрикаттар, 

материалдар, құрал-

жабдықтар, 

технологиялық 

процестерді, 

энергияны тұтыну 

нормаларын 

есептейді. 

Жоспарланған 

технологиялық 

процестердің 

экономикалық 

тиімділігін есептейді. 

1. Организовывать и 

вести техническую 

учебу с 

обслуживающим 

персоналом. 

2. Содействовать 

повышению их 

общеобразовательног

о уровня. 

3. Рассчитывает 

нормы расхода сырья, 

полуфабрикатов, 

материалов, 

инструментов, 

технологического 

топлива, энергии. 

Рассчитывает 

экономическую 

1. Өндіріс 

технологиясының 

материалдық 

шығындарының 

стандарттары. 

2. Шығын 

материалдарын өңдеу 

жөніндегі нұсқаулық. 

Өрттің және газдың 

қауіпті жұмыстарын 

және басқа да 

өнімдерді өндіру 

жөніндегі нұсқаулық. 

Экономика негіздері, 

өндірісті 

ұйымдастыру, еңбек 

және басқару. 

1. Правила 

нормативов 

материальных затрат 

технологии 

производства. 

2. Инструкции по 

обращению с 

расходным 

материалом. 

Иинструкции по 

производству огневых 

и газоопасных работ и 

другие положения. 

Основы экономики, 

организации 

производства, труда и 

управления. 



эффективность 

проектируемых 

технологических 

процессов. 

Қосымша еңбек 

функциясы 1: 

Жаңашылдықтарғ

а көмек 

Дополнительная 

трудовая функция 

1: 

Оказание помощи 

рационализаторам 

 

1-міндет: 

Инноваторларға 

көмек көрсету 

бойынша 

операцияларды 

жүзеге асыру  

Задача 1: 

Выполнение 

операций по 

оказанию помощи 

рационализаторам 

1. Құрылыстың озық 

технологиялары 

бойынша 

семинарларды 

ұйымдастыру. 

2. Қызметкерлердің 

біліктілігін 

арттыруды 

ұйымдастыру. 

3. Командада тәрбие 

жұмысын жүргізу. 

4. Техникалық 

инновацияларды 

идентификациялау 

және дамыту 

бойынша жұмыс. 

5. Ғылыми 

жаңалықтар мен 

өнертабыстарды 

сәйкестендіру 

бойынша жұмыс, 

озық тәжірибелер. 

Операциялық 

жоспарлауды 

жетілдіру бойынша 

шараларды әзірлеуді 

ұйымдастырады. 

1. Организация 

семинаров по 

передовым 

технологиям 

строительного 

производства. 

2. Организация 

повышение 

квалификации 

рабочих. 

3. Проведения 

воспитательной 

1. Өндіріс 

технологиясы. 

2. Өндірісті құрудың 

инновациялық 

әдістері. 

3. Процестер мен 

технологиялар 

модельдеуге арналған 

бағдарламалық 

құралдар. 

Құрылыстағы 

инновациялық 

материалдар. 

1. Технологии 

производства. 

2. Инновационных 

методов ведения 

строительного 

производства. 

3. Программных 

средств по 

моделированию 

процессов и 

технологий. 

Инновационные 

материалы в 

строительстве. 



работы в коллективе. 

4. Проведение работы 

по выявлению и 

освоению 

технических 

новшеств. 

5.  Проведение 

работы по выявлению 

научных открытий и 

изобретений, 

передового опыта. 

Организует 

разработку 

мероприятий по 

совершенствованию 

оперативного 

планирования. 
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