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1. Оқу бағдарламасының паспорты
Пәннің атауы «Құрылыс материалдары мен бұйымдарының дамыған
технологиялары»
Арнайы мамандық үшін тандау бойынша компонент.
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 4 кредит
Курс: 1
Семестр: 1
Барлығы: аудиториялық сабақтар – 60 сағат
Дәрістер – 45 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 15 сағат
МӨЖ – 120 сағат
МОӨЖ– 30 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық – 180 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 1 семестр
2. Пререквизиттер, постреквизиттер
Пререквизиттер Осы пәнді меңгеру үшін қажетті пәндерді, меңгеру
тізімі жұмыс оқу жоспары бойынша. Берілген пән бірінші жыл үшін
стандарттқа сәйкес қарастырылған пәндермен қатар оқылады, физика, химия,
құрылыс материалдары бойынша білім қажет.
Постреквизиттер Мамандықтын оқу жоспарымен қарастырылған
барлық пәндерді оқу кезінде, пәнді оқу кезінде алынған білім, зейін мен дағды
білім алуға жауапты қарауға мүмкіндік береді. Материалдар туралы объективті
берілгендерді алу үшін аспаптар және қазіргі заманғы әдістерқолдануын білу.
3. Мәні, мақсаттары мен міндеттері
Пәннің мәні «Құрылыс материалдары мен бұйымдарының дамыған
технологиялары» пәні «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және
конструкцияларын өндіру» мамандығы бойынша магистранттарды оқыту
жоспарының арнайы мамандық үшін таңдау бойынша компонентіне жатады.
Пәнді оқытудың мақсаты
«Құрылыс материалдары мен бұйымдарының дамыған технологиялары»
пәнінің мақсаты – құрылыс материалдары мен бұйымдарының дамыған

технологиялары жергілікті шикізат және техногендық қалдықтар пайдаланумен
қажетті қасиеттерге ие жаңа тиімді құрылыс материалдарын алудың негіздерін
жақсы меңгерген маман дайындау.
Пәнді оқытудың міндеттері
Осы пәнді оқу нәтижесінде мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес
магистранттардың:
- экологиялық қауіпсіздікті ескеретін, отын-энергия және басқа
материалдық қорларды тиімді пайдаланатын құрылыс материалдары мен
бұйымдарының жаңа тиімді технологиялары туралы түсініктері болуы керек;
- кешенді құрылыс-пайдаланушылық қасиеттерге ие бұйымдар мен
конструкциялардың түрлерін, материалдар мен бұйымдардың ұзгі мерзімділігін
қамтамасыз ететін мәселелердің шешімдерін білуі қажет;
- құрылыс материалдарының ерекшеліктерін анықтап, жобалық
шешімдерді материалдар мен бұйымдарды таңдай алуды, конструкциялардағы
материалдар сенімділігін және ұзақ мерзімділігін болжай алуды, өндірістің
және кұрылыс материалдары мен бұйымдарын пайдаланудағы экономикалық
тиімділігі негіздей алуды, өндірісті бақылай алуды меңгеруі керек.
4. Білімге, дағдыға, іскерлікке және біліктілікке талаптар
Осы пәнді игеру нәтижесінде магистранттар:
- әр түрлі құрылыс материалдары дамыған технологиялары негізгі зерттеу
әдістері және ғылыми зерттеу негіздері бойынша түсінігі болу керек;
- құрылыс материалдары дамыған технологияларын білу және зерттеудің
жалпы және жеке әдістерін білу керек.
Білу керек:
бастапқы
материалдардың
сапасын
анықтаудың
қазіргі
әдістемелерін қолдану. Жана дамыған конгломераттық жүйелердің құрамын
әртүрлі әдістемелер бойынша анықтау;
- табиғи-климаттық, экологиялық, экономикалық факторлардың әсерін;
- қасиеттердің талап етілетін көрсеткіштермен материалдың қалыптау
процесін және қоспалардың қасиеттерін анықтай отырып, бетон қоспасына әсер
ету құралдармен және әдістермен баға беру.
Істей білу керек:
бастапқы
материалдардың
сапасын
анықтаудың
қазіргі
әдістемелерін қолдану. Конгломераттық жүйелердің құрамын әртүрлі
әдістемелер бойынша анықтау;
қасиеттердің талап етілетін көрсеткіштермен материалдың
қалыптау процесін және қоспалардың қасиеттерін анықтай отырып, қоспасына
әсер ету құралдармен және әдістермен баға беру.
Тәжірибелік дағдылану:
құрылыс материалдар мен бұйымдар өндірісіндегі
дамыған
технологиясындағы қызметті ұйымдастыру негіздері;

әртүрлі құрылыс материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін
бағалау әдістемесі.
Білікті болу керек:
әртүрлі материалдар мен бұйымдарын өндірісінде жұмсалатын
материалдардың физикалық және химиялық қасиеттерін және олардың
талаптарына сәйкестігін; дайындау әдістерін, тасымалдау және шикізат
материалдары мен алынған өнемді сақтаудың экономикалық жағдайдарын;
бетон мен темірбетон және конструкцияларды өндіру технологиясына
байланысты әлеуметтік - экономикалық бағдарламаларды меңгеруі қажет;
физикалық, химиялық зерттеу тақырыбы бойынша ғылымитехникалық есептерді дайындау, зерттеу тақырыбы бойынша ақпаратты
жүйелеуде, талдауда және жинақтауда.
5. Пәнді оқытудың пәндік жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу
МӨЖ
Аудиториялық
№
Тақырыптардың
сабақтар
р/с
атауы
дәріс тәж. бар- МОӨ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
Кіріспе.
Құрғақ құрылыс араласпаларының
технологиясы және класиффикациясы
Құрғақ гипс араласпаларының
технологиясы
Цементтік құрғат араласпалар және
олардың технологиясы
Аз су қажет ететін гипстік
байланыстырғыштар
Цемент негізіндегі аз су қажет ететін
байланыстырғыштар
Бетон бұйымдарын өндірудің жаңа
технологиялары
Керамогранит технологиясы
Өндіріс қалдықтары негізіндегі
құрылыс материалдары
1
Барлығы: 180, (4кредит)
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