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1. Оқу пәнінің паспорты.
Пәннің атауы «Құрылыс машиналар және жабдықтары»
Пән міндетті компоненттікі
Кредиттер саны және зерделеу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 3
Семестр: 5
Аудиториялық сабақтардың барлығы – 30 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Практикалық/ семинарлық сабақтар – 7,5 сағат
Зертханалық сабақтар – 7,5 сағат
СӨЖ – 60 сағат
соның ішінде ОСӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 5 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: математика I, II; физика;
инженерлік графика I және II; инженерлік механика I, II; гидромашиналар және
гидрожетек.
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: құрылыс өндірісінің технологиясы және
ұйымдастырылуы;
құрылысты
комплексті
механикаландыру
және
автоматтандыру; құрылыстағы робототехника; құрылыс машиналарын жөндеу
және қолдану.
3. Пән, мақсаттары және міндеттері.
Пәннің мәні.

«Құрылыс машиналар және жабдықтары» пәні осы мамандық үшін
міндетті оқылатын пән болып есептеледі. Пәннің жұмыс бағдарламасында әр
көлемде құрылыс машиналар және жабдықтарды туралы мәліметтерді оқып
білу, тәжірибелік сабақтарда есептеулерді жүргізу, зертханалық сабақтарда
әртүрлі құрылыс машиналарының құрылымдарымен танысу және курс
бойынша курстық жұмысты орындау қарастырылған.
Пәнді оқыту мақсаттары.
«Құрылыс машиналар және жабдықтары» пәнін оқытудың маұсаты технологиялық процестерді механикаландыруда және автоматтандыруда
қолданылатын құрылыс машиналары мен жабдықтары туралы керекті
деректерді, құрылыс объектілерінің сипаттамасына байланысты машиналардың
технологиялық мүмкіндіктерін пайдалануды білу туралы білімді қалыптастыру
болады.
Пәнді зерделеудің міндеттері.
Құрылыс машиналар және жабдықтары пәні мамандықтың Мемлекеттік
жалпығы міндетті білім стандарты бекіткен пәндердің бірі болып саналады
және ұйымдастырушылыұ, әдістемелік және техникалық сұрақтарды шешу
кезінде - машиналар мен жабдықтардың жалпы құрылымын, олардың
параметрлерін, жұмыс процесін, негізгі конструкциялық – қолдану
сипаттамаларын оқып білу.
4. Білімдерге, машықтарға, дағдыларға және құзыретті болуға талаптар.
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
- жоғары өнімділікке жету жағдайын;
- жұмыс жабдықтарының негізгі және қосымша түрлерінің
технологиялық мүмкіндіктерін;
- машиналардың даму бағыты мен тиімді конструкцияларын,
машиналарды қолдану тәртібін және оларды қауіпсіз қолданудың негіздерін
білу керек;
- құрылыс объектілерінің конструктивті сипаттамаларын және
қабылданған мерзімдік жоспарға байланысты машиналар мен жабдықтарды
құрылыс монтаж жұмыстарынды тиімді қабылдап алуды;
- жаңа құрылыс машиналарына қойылатын техникалық талаптарды және
басқа да механикалық құрылғыларды істей алуы керек.
5. Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі

№
р/с

1

Тақырыптардың
атауы

Кіріспе. Құрылыс

Сабақ түрлері
бойынша байланыс
сағаттарының саны
прак- зертдәрістика- ханатер
лық
лық

1

-

-

СӨЖ
барлы
-ғы

соның
ішінде
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6

-
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4

5

6
7

машиналарының белгіленуі
Көлік, тасымалдау, жүкті салып түсіру және жүк көтергіш
машиналары
Жер және қада қағу
жұмыстарына арналған
машиналар мен жабдықтар
Тасты материалдарды ұсақтауға,
сұрыптауға және жууға арналған
машиналар
Бетон және бетон қоспаларын
дайындауға, тасымалдауға және
нығыздауға арналған машиналар
мен жабдықтар
Әрлеу жұмыстарына арналған
машиналар және құрылыстағы
қол машиналары
Құрылыс машиналарын қолдану
негіздері
Барлығы: 90 (2 кредит)
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