
 

Сақанов, Қ.Т., Козионов, В.А. Курстық және дипломдық 
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5В072800 - "Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы" (сала бойынша) 
мамандығының білімалушыларына арналған кондитер өндірісі бойынша 
курстық және дипломдық жобалаудың технологиялық бөлімінің әдістемелік 
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- 64 б.  

ЧИТАТЬ 
 

Галиев, М.С., Нұралин, А.Ж. 5В071600 - "Аспап жасау", 5В072400 - 
"Технологиялық машиналар және жабдықтар", 5В073100 - "Қоршаған ортаны 
қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі", 5В071200-"Машина жасау", 
5В073200-"Стандарттау, сертификаттау және метрология" мамандықтарының 
бакалавриат студенттеріне инженерлік графика пәнінен курстық жұмысты 
орындауға арналған әдістемелік нұсқау. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 
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Батыргалиева, Г.Х. 5В051000 - "Мемлекеттік және жергілікті 

басқару" мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлімінің студенттеріне 
арналған "Мемлекеттік басқару теориясы" пәні бойынша курстық жұмысты 
орындау бойынша әдістемелік нұсқау. / Г.Х. Батыргалиева, М.Е. Исенгалиева, 
Р.Г. Киматова. - Орал: Жәңгір хан атындағы БҚАТУ, 2013. - 34 б.   
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құрлықта бұрғылауға арналған машиналар мен жабдықтар пәнінен 
тәжірибелік және курстық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік 
нұсқау : 5В072400 - "Мұнай және газ өндірісінің технологиялық машиналары 
мен жабдықтары" мамандығына арналған. . - Алматы: ҚазҰТУ, 2012. - 40 б.   
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Хамзин, С. Құрылыс өндірісінің ұйымдастырылуы мен технологиясы 
Курстық және дипломдық жобалау : Оқу құралы. . :Кәсіптік білім. - Астана: 
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Ефремов, Ю.Н., Азгалиев, Ж.С. 300440-"Жол қозғалысын 
ұйымдастыру", 3001-"Жол қозғалысын және тасымалдауды ұйымдастыру", 
050901-"Жол қозғалысын, тасымалдауды ұйымдастыру және көлiктi 
пайдалану" мамандықтарының студенттерi үшiн "Жол жағдайлары және 
қозғалыс қауiпсiздiгi" пәнi бойынша "Автомобиль жолдары учаскелерiндегi 
жол жағдайларын бағалау және қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру жөнiндегi 
шараларды жасақтау" тақырыбына курстық жобаны орындауға арналған оқу-
әдiстемелiк нұсқау. - Орал: БҚАТУ, 2006. - 34 б. 
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жасауға арналған әдіс. нұсқау (1904 маман. студ. арн.): Әдістемелік нұсқау. - 
Алматы: ҚазҰТУ, 2002. – 26 б. 
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Әлібаев, Ә.О. Тау-кен қазбаларын жүргізуге қолданатын бұрғылау 
және аттыру жұмыстарының паспорты (Курстық жоба): 1901, 0902, 1903, 1904, 
1905, 1801, 1802, 1804 маман. студ. арналған) әдістемелік нұсқау: Әдістемелік 
нұсқау. - Алматы: ҚазҰТУ, 2001. - 10б. 
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