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2014-2015 оқу жылына арналған дипломдық жобалардың
ТІЗІМІ

5В072900 «Құрылыс» мамандығы
1. "База" нысанасына арналған әкімшілік-түрмыстық кешені,

Павлодар қ.
2. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 500 

орынға арналған "Студенттер үйі".
3. 420 орынға арналған мектеп, Павлодар қ.
4. 25 қабатты тұрғын үй, Астана қ.
5. 1200 келушіге арналған аквапаркі бар алдарқат кешені, Атырау қ.
6. Мектепке дейінгі дайындық ұйымдастырылған 280 орындық 

балабақша, Павлодар қ.
7. 150 төсек-орынға арналған аурухана, Баянауыл кенті.
8. Металқүрылымдарын өндіру цехы, Павлодар қ.
9. 270 орынға арналған драма театры, Павлодар қ.
10. 6 топқа (140 орын) сәбилер бала-бақшасы, Павлодар қ.
11.10 қабатты, екі подъезді тас қабырғалы тұрғын үй, Павлодар қ.
12. 1200 орындық мектеп, Ақсу қ.
13. Қазынашылық ғимарат, Павлодар қ.
14. Павлодар қ. 3000 көрермендерге аренасы бар ойын спорт түрлеріне 

арналған спорт-алдарқат кешені.
15. 16 қабатты қаңқалы түрғын үй.
16. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 

жастар орталығы.
17. 700 орындық алдарқат орталығы, Павлодар қ.
18. "Балдырған" балалық шақ сарайы, Екібастүз қ.
19. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 

спорт кешені.
20. 300 орынға арналған перинаталды орталық, Павлодар қ.
21. 100 орынға арналған ауылдық мектеп.
22. Хоккейшілерді дайындайтын "Олимп" орталығы, Павлодар қ.
23. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің 

сәулет-құрылыс факультетінің оқу корпусы (Кешенді жоба).
24. Бірінші қабатында әмбебап дүкені жэне екі қабатты парковкасы бар 

96 пәтерлі тұрғын үй, Павлодар қ.
25. 400 орындық ресторан, Павлодар қ.



26. Мемлекеттік мекеменің экімшілік ғимараты, Павлодар қ.
27. 16 қабатты екі подъезді тұрғын үй, Павлодар қ.
28. 100 төсекке арналған ифекциялық бөлім, Павлодар қ.
29. Қызмет корсету сауда үйі, Павлодар қ.
30. 5 қабатты, 4 секциялы тұрғын үй, Астана қ.
31. "Баянтау" алдарқат орталық, Екібастүз қ.
32. 10 қабатты, 1 подъеді тқрғын үй, Ақсу қ.
33. Павлодар қ, ауысымына 200 адам қабылдай алатын емхана.
34. 3 қабатты сауда орталығы, Астана қ,
35. "Баянтау" спорт кешені, Павлодар қ.
36. 9 қабатты, екі подъезді тұрғын үй, Павлодар қ.
37. 520 оқушыға арналған колледж (ауылшаруашылық саласына), 

Павлодар қ.
38. Бес турбокомпрессорлы қуаттылығы 250 мЗ/мин өндіретін 

компресті станция ғимараты, Павлодар қ.
39. Мектеп ғимаратына жапсырылып салынған 600 орындық оқу орны, 

Кенжекөл ауылы.
40. 300 орындық мектеп, Щабақты кенті.
41. 22 сыныпты мектеп, Павлодар қ.
42. Мешіт, Қарағанды қ.
43. Ет және ет өнімдерін өндіретін цех, Павлодар қ.
44. 1200 оқушыға арналған білім беру мектебі, Павлодар қ.

5В074500 «Көлік құрылысы» мамандығы
1. Май разъезі мен Дегелен станциясы аралығындағы бір жолақты 

жолды екі жолақты қылып салу жүмыстары (Ақсу 2 - Дегелен станциялары 
арасындағы теміржол, Павлодар обл).

2. Жезқазған - Сақсауыл жаңа теміржол қүрылысының Қарсақпай - 
Рзд.З аралығының жолын салу, 80 км-ден ПК 0+50-ден 102 км ПК 8+50-ге 
дейін.

3. Құркөл - Көктөбе разъездері аралығындағы бір жолақты жолды екі 
жолақты қылып салу жұмыстары (Ақсу 2 - Дегелен станциялары арасындағы 
теміржол, Павлодар обл).

4. Қызылорда - Павлодар - Успенка - РФ шекарасы жолының 
үзындығы 15,4 км учаскесін қайта салу, Павлодар к-батыстан айналып өту.

5. Іріктелген Қандыағаш дистанция жолыныц (УПЧ-6) Жүрын - 
Ізімбет аралығындағы 1912-ден 1934 км дейінгі жолға жаца материалдар 
пайдаланып, күрделі жөндеу жүмыстарын жасау.

6. Ленинский - Ақсу - Көктөбе - Курчатов қ. жолының үзындығы 
10,69 км учаскесін қайта салу, Павлодар қ.батыстан айналып өту.

7. Семей дистанция жолыныц (ПЧ-39) Рзд Известковый - Шаған 
аралығындағы 250 км-ден 270 км қашықтықтағы жолға ескі пайдалануға 
жарайтын рельстер мен жаңа материалдарды пайдаланып күрделі жөндеу 
жұмыстарын жүргізу.

8. Іріктелген Көкшетау дистанция жолының (УПЧ-15) Смирнова - 
Жацажол аралығындағы 44 км-ден 65 км дейінгі жолға жаца материалдар 
пайдаланып, күрделі жөндеу жұмыстарын жасау.



9. Жаңа Семей дистанция жолының (ГТЧ-40) Дельбегетай - Рзд-4 - 
Суық Бүлақ аралығындағы 719 км-ден 741 км дейіегі жолдға ескі 
пайдалануға жарайтын рельстерді жаңа материалдармен қоса пайдаланып, 
күрделі жөндеу жұмыстарын жасау.

10. Жаңа Арқа дистанция жолының (ПЧ-28) Жомарт - Жеңіс 
аралығындағы 208 км-ден 228 км дейінгі жолға ескі қайта пайдалануға 
жарайтын жаңа материалдармен қосып, күрделі жөндеу жұмы старый 
жүргізу.

11. Арқалық - Шүбаркөл жаңа теміржол құрылысының Жалғыстал - 
Терісаққан аралығының жолын салу, 42 км-ден ПК 0+80-нен 62 км ПК 2+30- 
Fa дейін.

6М072900 «Қ^рылыс»
1. Модификацияланған бетоннан жасалған иілген темірбетон 

элементтерінің жарыққа жэне иілуге беріктігі.
2. Серпімді негізіндегі ортотропты қабықшалар мен плиталардың 

бойлық-көлденең жүктемелерге жұмысы.

6М074500 «Көлік құрылысы»
1. Теміржолдардың пайдалануына қажетті қаражатты азайтатын 

заманауй материалдар мен технологиялар.
2. Теміржолдардың пайдалану сенімділігін қамтамасыз ететін 

заманауй техно логиялар.

«Өнеркәсіптік, азаматтық жэне көлік қүрылысы» кафедрасының 
отырысында қарастырылған. «26» тамыз 2014 ж. № 1 хаттама.

Кафедра меңгерушісі Сақанов Қ.Т.


