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1 Оқу пәннің паспорты
Пән атауы: Материалдарды өндеу технологиясыныың практикумы 1 пәні бойынша
ЖОО компоненті

Оқу мерзімі және кредит саны
Барлығы – 4 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Жалпы аудиторияда оқу сағаты – 60 сағат
Дәрістер - жоқ
Тәжрибелік /семинарлық оқу сағаттары - 60
Зертханалық - жоқ
СӨЖ – 120 сағат
Оның құрамында СОӨЖ – 34 сағат
Жалпы көлемі - 180 сағат
Бақылау формасы
емтихан – 3 семестрде
Пререквизиттер: математика, физика, сызба геометриясы және сызу, мамандыққа
кіріспе.
Постреквизиттер: тігін бұйымын дайындау технологиясы, киімді үлгілеу және
құрастыру, тігін өндірісінің жабдығы, тігін материалының өндірісі, костюмнің тарихы,
педагогика, оқыту әдіснамасының арнайы дисциплинасы
2. Пән, мақсаттар мен міндеттер
Пән нысаны: Материалдарды өндеу технологиясыныың практикумы 1 пәні киім
дизайны бағыты бойынша оқитын болашақ мамандардың текстильді материалдарды
өндеу технологиясын тәжірибелік білімі мен дағдысы қалыптасатын текстильді
материалдар негізі ретінде оқытылады.
Пән мақсаты: Киім дизайны бағыты бойынша дайындалатын болашақ педагогтарда
маталарды өндеу технологиясының тәжірибелік білімі мен дағдысын қалыптастыру.

Пәнді оқытудың негізгі міндеттері болып:
-

студенттерге киім элементтерін тігу технологиясын үйрету;
өздігінше текстильді материалды өндеу технологиялық жұмыстарын атқару;
студенттерде өндірістік шеберханаларда өздік жұмысын тиімді ұйымдастыруды
дамыту;

3. Білім, біліктілікке және құзыреттілікке койылатын талаптар:
Пәнді оқыту барысында студенттер
білу керек:
- өндірістік шеберханада жұмыс істеуде ӨҚ және ҚТ ережелерін;
- текстильді материалдарды өндеудің технологиялық процесін;
- қазіргі заманға сай жоғары өндірістік текстильді материалдарды өндеудің
әдістерін.
игеру керек:
- дайындалатын бұйымның техникалық құжаттарын өндеу;
- дайындалатын бұйымға техникалық құжатты пайдалану;
машықтану қажет:
- текстильді материалдарды пайдалануда техниканы пайдалану;
- текстильді материалдардан дайындалатын бұйымдарды жинақтау;
құзыретті болу керек:
- сапалы бұйымдар дайындау аймағында;
түсінігі болу керек:
текстильды материалдардың қолдану саласынан;
- заманауи өндеу технологияларынан.

4 Тақырыптық жоспар
№
Тақырыптар атауы

Аудиторияда оқитын сабақ
сандары мен түрлері
дәрістер тәж(семи
нар)
сабақтар

СӨЖ

Зертханал Барлы Оның
ық және ғы
құрамын
дербес
дағы
сабақтар
СОӨЖ

-

6

-

6

0

1

Тақырып 1. Қол тігістерінің және
тігістердің қолдану аймағын және
құрылымын оқу, қол жұмыстарының
терминологиясымен танысу
Тақырып 2. Машина тігістерін
және машина жұмыстарының
терминологиясымен танысу

-

6

-

6

-

2

Тақырып
3.
Ылғалды-жылу
жұмыстардың терминологиясы және
қолдану аймағымен танысу

-

6

-

4

-

3

-

6

-

6

1

4

Тақырып 4. Текстильды
материалдарды қолмен өндеу:
бұйымдар жасау – ине салғыш,
жұмсақ ойыншық

5

Тақырып 5. Төсек орын дайындау
әдістерін үйрену

-

8

-

20

1

Тақырып 6. Тұтаспішілген
алжапқышты дайындау
технологиясын үйрену

-

8

-

20

1

6

Тақырып 7. Жаңа туған балаға
арналған комплект дайындауды
үйрену

-

8

-

20

1

7

Тақырып 8. Қыз балаға арналған
киімді дайындау технологиясын
үйрену

-

6

-

20

1

8

9

Тақырып
9.
Түнгі
көйлекті
дайындау технологиясын үйрену

-

6

-

20

1

Барлығы:180 сағат (4 кредит)

-

60

-

120

30
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