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1. Оқу бағдарламасының паспорты
Пәннің атауы «Құрылыс материалдарының сапасын бақылау»
Арнайы мамандық үшін тандау бойынша компонент.
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 4 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Барлығы: аудиториялық сабақтар – 60 сағат
Дәрістер – 45 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 15 сағат
МӨЖ – 240 сағат
МОӨЖ – 60 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық – 300 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 3 семестр
2. Пререквизиттер, постреквизиттер
Пререквизиттер Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру
кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар қажет:
жылуоқшаулағыш
материалдар
мен
бұйымдардың
технологиясы;
гидрооқшаулағыш және шатырлы материалдар; сазбалшық және
сазбалшықты минералдың негізіндегі материалдар мен бұйымдар.
Постреквизиттер Пәнді меңгеру кезінде алынған білім,
икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеру
үшін
және
ғылыми
ізденістерге
қажет:
құрылыс
материалдардың қазіргі заманғы зерттеулер әдістері; әртүрлі
тағайындаудың бетондары (технология мен есептің құрамы);
материалдарды физика-химиялық зерттеу әдістері
3. Мәні, мақсаттары мен міндеттері
Пәннің мәні
«Құрылыс материалдарының сапасын бақылау» пәні, «Құрылыс
материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын өндіру» мамандығы
бойынша магистранттарды оқыту жоспарының арнайы мамандық үшін
таңдау бойынша компонентіне жатады.
Пәнді оқытудың мақсаты

Магистранттардың құрылыс материалдарының сапасың
бақылау
туралы қазіргі заманғы білімді алуы, бұйымдар шығарудың сапасын
өндірістік бақылауды ұйымдастыру негіздері туралы түсініктер болу,
конструкциялардың параметрлерін өлшеу және бақылау бойынша
құралдармен жұмыс істеуге дағды алу; өнім сапасын эффективті
жоғарылатуды бағалау бойынша білімдер, дағдылар мен шеберлік жүйелерін
магистранттарда қалыптастыру болады.
Пәнді оқытудың міндеттері
Құрылыс бұйымдарын және конструкцияларын өндіруге арналған
шикізат материалдарды бағалаудың негізгі критерийлерін, қазіргі уақытта
өнеркәсіппен
шығарылатын
бұйымдар
мен
конструкциялардың
номенклатурасын, олардың құрылыс-эксплуатациялық қасиеттерін оқып білу.
4. Білімге, дағдыға, іскерлікке және біліктілікке талаптар
Осы пәнді игеру нәтижесінде магистранттар:
- құрылыс материалдарын және бұйымдарын өндіру технологиясы
туралы;
- құрылыс бұйымдарын және конструкцияларын өндіруге арналған
шикізат материалдарды бағалаудың негізгі критерийлері туралы түсінігі болу
керек.
Білу керек:
- қазіргі уақытта шығарылатын бұйымдар мен конструкциялардың
номенклатурасын, олардың құрылыстық – эксплуатациялық қасиеттерін;
- құрылыс материалдарын, бұйымдарын және конструкцияларын
сапасын бағалаудың негізгі принциптерін, оларды анықтау әдістемесін жақсы
менгеру.
Істей білу керек:
- құрылыс материалдары мен жұмыстардың сапасын анықтау кезінде
негізделген шешім қабылдауды;
- өздігімен ақпаратты қорытындылауды істей білу керек.
Тәжірибелік дағдылану:
- құрылыс материалдарының сапасын бақылау негіздері;
құрылыс материалдар мен бұйымдардың қасиеттерін бағалау
әдістемесі;
құрылыс материалдарының сапасын өндеу үшін есептеу
техникасын қолдану.
Білікті болу керек:
өзінің зияткерлігін және жалпы мәдени деңгейін дамыту және
жетілдіру қабілеттілігінде;
зерттеудің жаңа әдістерін өздігінен оқытуға, өзінің кәсіби
қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік профилін өзгертуге;
зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық 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- МОӨЖ
лығы

1
1
2
3
4
5
6
7

2
Кіріспе. Құрылыста сапаны бақылау
Минералды байланыстырғыш заттардың
сапасын бақылау
Толтырғыштардың, бетон және
темірбетон бұйымдары мен
ерітінділердің сапасын бақылау
Қабырғалық жеке тас материалдардың
сапасын бақылау
Ағаштың, металдардың және
органикалық материалдардың сапасын
бақылау
Құрылыс жұмыстарын орындау және
қабылдау кезінде сапасын бақылау
Ғимараттар мен үймереттерді байқау
және техникалық жағдайын бағалау
Барлығы: 300, (4 кредит)
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