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1. Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар»
Міндетті компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 4 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Барлығы: аудиториялық сабақтар – 60 сағат
Дәрістер – 30 сағат
Тәжірибелік сабақтар – 30 сағат
СӨЖ – 120 сағат
ОСӨЖ – 40 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық – 180 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 6 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер
Пәнді оқып үйрену алдында меңгерілетін пәндер тізімі: математика,
фика, химия, құрылыс материалдары, құрылыс материалдарының
химиясы.
Постреквизиттер
Пәнді зерттеу кезінде алған білімдер мен әдеттерді дипломдық
жобаландыру орындау үшін керек.
3. Нысан, мақсаттары мен міндеттері
Пән нысаны
«Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пәні «Құрылыс
материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру» мамандығы
бойынша студенттерге оқыту жоспарының міндетті компонент пәндеріне
жатады.
«Жылуөткізбейтін және акустикалық материалдар» пән нысаны
құрылыс материалдарды сынау, өндіру және бақылау тәсілдері.
Пәннің мақсаты
- «Жылу өткізбейтін және акустикалық материалдар» пәнін оқытудың
мақсаты- заманауи азаматтық және өндірістік құрылыс талаптарына сай
жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдарын алу технологиясын

және олардың қасиеттерін терең меңгерен; прогрессивті жылу оқшаулағыш
және акустикалық материалдарын шығарудың жаңа технологияларын жүзеге
асыратын мамандарды дайындау.
Пәннің міндеттері - әрбір материалдың спецификалық ерекшеліктерін
оқып білу, техникалық процесстің заңдьшығын керсету мен талдау, материал
сапалылығын қамтамасыз ету, конструкциядағы материалдың үзаққа
төзімділігі мен сенімділігін болжау.
4. Білімге, дағдыға, іскерлікке және біліктілікке талаптар
Осы пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студенттер:
білу керек:
- жылу оқшаулағыш және акустикалық материалдар мен бұйымдарын
алудағы негізгі және қосымша шикізаттық материалдарды таңдаудың негізгі
белгілерін;
жылу
оқшаулағыш
және
акустикалық
материалдарын
алу
технологиясын және оларды өндіруге қажетті негізгі технологиялық
жабдықтарды;
жылу
оқшаулағыш
және
акустикалық
материалдарының
функционалдық және құрылыстық-пайдалану қасиеттерін және олардың
қолдану саласын
істей білу керек:
әртүрлі инженерлік есептерді шығаруды; жылу оқшаулағыш және
акустикалық материалдарының қасиеттерін бағалап және оларды анықтаудың
әдістемелік принциптертерін; шикізатты зерттеуді; дайын өнім сапасын
бақылауды қамтамасыз ететін жұмыстар орындауды; ғылыми әдебиеттерді,
оның ішінде интернетті пайдалана отырып жаңа технологиялар мен
материалдар жасауда дұрыс шешім қабылдауды
дағдыларын иеленуі керек: жылуөткізбейтін және акустикалық
материалрдың өндіріс әдістерін үйрену кезіндегі ғылыми-зерттеулер
құзыретті болуы керек: жылуөткізбейтін және акустикалық
материалрдың және бұйымдарың: қазіргі заманғы номенклатура және
теориялық зерттеулер облысында.
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5. Пәнді оқытудың пәндік жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды бөлу
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оқшаулағыш және акустикалық материалдар
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Он
ың
Бар
дәріс- прак
іші
лығ
тер
нде
ы
СӨ
ЖО
3
4
5
6
1
4
3 1

2

6

2

2

4

6

2

1

2

6

2

Ұялы шыны (көбікшыны)
Сұйық шыны негізіндегі жылу оқшаулағыш
материалдар
Күйбінген перлит және оның негізіндегі
бұйымдар
Ұялы бетондар
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Органикалық жылу оқшаулағыш материалдар
Ағаш негізіндегі жылу оқшаулағыш
материалдар
Полимерлер негізіндегі жылу оқшаулағыш
материалдар (ПЖМ)
Жергілікті шикізаттар және өндіріс
қалдықтары негізіндегі жылу оқшаулағыш
материалдар
Отқа төзімді жылу оқшаулағыш материалдар
Құрамында асбест бар жылу оқшаулағыш
материалдар
Керамкалық жылуоқшаулағыш материалдар

1

4

6

2
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Отқа төзімді талшықтар
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Акустикалық материалдар және бұйымдар
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Дыбыс жұтқыш материалдар

1

-

5
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Дыбыс оқшаулағыш материалдар

2

2

6

2
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Декоративті –акустикалық материалдар
Барлығы: 180 (4 кредит)

1
30

30

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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