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1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Пәннің атауы «Ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері»
Таңдау компонент бойынша пән
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 2
Семестр: 3
Барлығы: аудиториялық сабақтар – 45 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 30 сағат
СӨЖ – 90сағат
соның ішінде СӨЖО – 22,5 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық – 135 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 3 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер
Осы пәнді игеру үшін ертеректе игерілген мынадай пәндерден дағдылар
мен білімдер керек болады:
- «Физика - 1», «Химия - 1», «Архитектура-1»,Судың, ауаның және пропан
газының физикалық және химиялық қасиеттері мен олардың қатысуымен
болатын әртүрлі процесстердің қоршаған ортамен байланыстарын білу үшін.
Постреквизиттер
Пәнді игеру кезіндегі алынған білімдер мен дағдылар келешекте
мынандай пәндердің игерілінуне керек:
- «Құрылыстар», , «Құрылыс конструкциялары».

3. Пәннің мақсаттары мен талаптары
Пән тәртібі
«Ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері» – пән құрылыс
бакалаврын техникалық дайындау үшін керекті пәндердің бірі оқытылады.
«Ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері» пәнін оқытудың
мақсаты келешек мамандарға ғимаратттар мен құрылымдарды сумен
қамтамасыз ету, канализация, газбен, жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің
теориялық білімдері негіздерімен игерткіру және оларды практикалық тұрғыдан
дағдыландыру, ал сонымен қатар, студенттерді арнайы ғылыми техникалық
кітаптармен жұмыс істеуді үйрету
Пәннің жоспары бойына лекциялар мен практикалық сабақтар
қарастырылған.
Осы курсты игеру емтиханнмен аяқталады.
Пәнді оқудың мақсаттары
Келешек мамандарға ғимаратттар мен құрылымдарды сумен қамтамасыз
ету, канализация, газбен, жылумен қамтамасыз ету жүйелерінің теориялық
білімдері негіздерімен игерткіру және оларды практикалық тұрғыдан
дағдыландыру, ал сонымен қатар, студенттерді арнайы ғылыми техникалық
кітаптармен жұмыс істеуді үйрету.
4. Білімге, дағдыларға және компитенцияларға қойылатын талаптар
Студент осы пәнді оқудың нәтижесінде:
ұғымы болуына: ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік
жүйелерінің түрлері туралы, оларды есептеу және жобалау тәсілдерінің қазіргі
заманғы даму тенденциясы туралы;
мыналарды білулері керек:
- құрылымдар мен ғимараттардың инженерлік жүйелерін теориялық
есептемелерін, құрылымдар мен ғимараттардың инженерлік жабдықтарды,
қоршаған ортны қорғау талаптарын;
- жқмысшы жобалардың құрамы мен мазмұнын;
- істелінетін жұмыстардың сапасын анықтауды.
мыналарды істей алулары керек:
- жобаланын ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелерін таңдай
білуді, олардың конструкциялық элементтерін есептеуді және керекті
жабдықтарды таңдауды;
мыналардан дағдылары болу керек:
- ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелерін жобалаудың
алдыңғы катардағы жетістіктері мен технологияларынан;
- ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері салу жұмыстарын
ұйымдастыру.
мыналардан хабардар болу керек:
- ғимараттар мен құрылымдардың инженерлік жүйелері мен жабдықтары
саласындағы стандарттарынан және қазіргі заманның номенкулатуралынан.

5. Пәнді игерудің тематикалық жоспары
Академиялық сағаттарды пәннің түрлеріне қарай бөлінуі

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование тем

Пәндердің
аудиторлық
сабақтардың саны

лек
Кіріспе. Елді мекендер мен өндіріс
орындарының инженерлік жүйелері
Ғимараттар мен құрылымдардың сумен
қамтамасыз ету жүйелері
Ғимараттар мен құрылымдардың
канализация жүйелері
Ғимараттар мен құрылымдардың жылумен
камтамсыз ету жүйелері
Ғимараттар мен құрылымдардың
вентиляция және ауаны кондиционерлеу
жүйелері
Ғимараттар мен құрылымдардың газбен
қамтамасыз ету жүйелері және қалдықтарды
әкету
Ғимараттар мен құрылымдардың энергия
сақтауы
Қоршаған ортаны қорғау
Барлығ135 (3кредита)
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