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1. Оқу бағдарламасының паспорты
Пәннің атауы «Бетон технологиясы 1»
Базалық пәндер үшін міндетті компонент.
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 4 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Барлығы: аудиториялық сабақтар – 75 сағат
Дәрістер – 30 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 15 сағат
Зертханалық сабақтар – 30 сағат
СӨЖ – 105 сағат
СОӨЖ – 26,25 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық – 180 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 6 семестр
2. Пререквизиттер, постреквизиттер
Пререквизиттер Осы пәнді меңгеру үшін қажетті пәндерді меңгеру
тізімі жұмыс оқу жоспары бойынша. Берілген пән үшінші жыл үшін
стандартқа сәйкес қарастырылған пәндермен қатар оқылады, құрылыс
материалдары І, бетон толтырғыштары пәндер бойынша білім қажет.
Постреквизиттер Мамандықтың оқу жоспарымен қарастырылған
барлық пәндерді оқу кезінде бетон технологиясы 2 пәндерді оқу кезінде
алынған білім, зейін мен дағды білім алуға жауапты қарауға мүмкіндік береді.
Теориялық жоспарлауға икемi болсын, тәжiрибелiк зерттеу нәтижелерiн
жұмыстансын және тиiстi түрде оларды таныстыру және білу.
3. Мәні, мақсаттары мен міндеттері
Пәннің мәні
«Бетон технологиясы 1» пәні «Құрылыс материалдарын, бұйымдарын
және конструкцияларын өндіру» мамандығы бойынша студенттерді оқыту
жоспарының арнайы мамандық үшін компонентіне жатады.

Пәнді оқытудың мақсаты
«Бетон технологиясы-1» пәннің шешетін мәселелері мен мақсаттары –
капиталды құрылыстың қазіргі заманғы талаптарына сәйкес бетон және
темірбетон конструкцияларын өндіру технологиясын және олардың
қасиеттерін терең меңгерген мамандар дайындау.
Пәнді оқытудың міндеттері
- мамандар алдында ақпараттағы бетон және бетон технологиясын
меңгеру, өздерінің білімін жоғарлату, жаңа материалдардың тиімділігін
әдеттегі материалдардың тиімділігімен салыстырып, жаңа зауыт, әртүрлі
бетон құрамын жобалауды үйрену;
- қазіргі құрылыстағы пайдаланатын байланыстырғыш, тығыз және
кеуекті толтырғыштардың техникалық және экономикалық маңыздылығын
оқып білу;
- оптималды технологияны, сапалы өнімді және шикізаттарды тиімді
пайдалану принциптерін игеру.
4. Білімге, дағдыға, іскерлікке және біліктілікке талаптар
Осы пәнді игеру нәтижесінде студенттер:
- құрылыс
материалдары,
бұйымдары
мен
конструкцияларын өндірудің түрлі технологиялық тәсілдерін
есептеуді; әр түрлі бетон толтырғыштардың сапасын
бақылауды қамтамасыз ететін қызметтерді орындауды
меңгеруі қажет;
әр
түрлі
бетон
қасиеттеріне
байланысты
темірбетон
конструкцияларында оларды рационалды пайдалану және экономикаға
тиімділігін жоғарылату жолдарын үйрену.
Білу керек:
- әртүрлі бетондардын құрамын жобалау, бетон араласпасының
физико-химиялық қасиетін, шикі заттарды сынау әдістерін және бетон
араласпасының сапасын бақылау
Істей білу керек:
- бетон қоспаларының қасиеттерін бағалай білу;
- байланыстырғыш және толтырғыштар түрлерінің бетон қасиеттеріне
әсер етуін көріп, бағалай білу;
- бетон өндіру үшін материалдардың жарамдылығын анықтау.
Тәжірибелік дағдылану:
- зерттеу қызметті ұйымдастыру негіздері;
- әртүрлі бетон қасиеттерін бағалау әдістемесі;
- эксперименталдық мәліметтерді өндеу үшін есептеу техникасын
қолдану.
Білікті болу керек:
- мамандар алдында ақпараттағы материалдарды меңгеруге;
- жаңа материалдардың тиімділігін әдеттегі материалдардың
тиімділігімен салыстыруға;

- зерттеудің жаңа әдістерін өздігінен оқытуға, өзінің кәсіби қызметінің
ғылыми және ғылыми-өндірістік профилін өзгертуге.

5. Пәнді оқытудың пәндік жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу
СӨЖ
Аудитория-лық
сабақтар
№
Тақырыптардың
дәріс тәж. зерт бар- СОӨЖ
р/с
атауы
хана лығы
лық
5
6
1
2
3
4
Кіріспе.
Бетон
түрі
және
2
1,25
1
5
классификациясы.
2 Бетон араласпасы.
4
2
4
5
2
Бетон құрылымының
қалыптасу
4
2
4
1
3
10
және қатаю процестері.
4 Бетон қасиеті.
4
2
4
10
2
Тығыз толтырғыштар (ауыр бетон)
4
2
4
15
2
5
негізіндегі цементті бетон.
Кеуекті
толтырғышты
(жеңіл
2
2
4
15
2
6
бетондар) цементті бетон дар.
Тығыз және кеуек толтырғыш
4
2
4
10
1
7
негізіндегі цементсіз бетон.
8 Ұялы бетондар.
2
1
2
10
5
9 Бетонның ерекше түрлері.
2
1
2
10
5
10 Монолитті бетон.
2
1
2
15
5
Барлығы: 180, (4 кредит)
30
15
30
105
26,25
6 Әдебиеттер тізімі
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