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1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Пән аталуы Металлургиядағы қолданбалы инженерлік бағдарламалар
ЖОО компонентінің пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімдері
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Аудиторлық сабақтардың барлығы – 45 сағат
Тәжіррибелік – 45 сағат
СӨЖ – 90 сағат
соның ішінде ОСӨЖ – 30 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 135сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 6 семестр
Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін келесі пәндерді оқу кезіндегі алынған білімдер
және дағдылар қажет: математика, информатика, инженерлік графика және
сызба.
Постреквизиттер
Осы пәнді оқыған кездегі алынған білімдер мен дағдылар келесі пәндерді
меңгеру үшін қажет: диплом жобаны (графикалық бөлімі) жазған кезінде, және
болашақта инженерлік қызметінде компьютерлік бағдарламаларды қолданалып
технологиялық және конструкторлық есептерді шығару кезінде.
2. Мағынасы, мақсаттары мен міндеттері
Пән мағынасы
Болашақ мамандарды электронды түрде конструкторлық
құжаттарды
құрастыруда
қолданылатын
қолданбалы
бағдарламармен таныстыру.
Пәнді оқыту мақсаты
Пәнді оқытудағы негізгі міндет – конструкторлық іс
қағаздарды электрондық түрде қолданылуы үшін болашақ
мамандарға қолданбалы инженерлік бағдарлама аймағында
білім беру.
Пәнді оқыту міндеттері
Пәннің
негізгі
міндеті
–
қолданбалы
инженерлік
бағдарламасымен қолданылатын сызбаны жасау жүйесінің
принциптері туралы көрініс болу керек, конструкторлық іс

қағаздарды қолданылуға жасау үшін қазіргі бағдарламаның
жүйесі мен мүмкіндіктерін білу керек.
3. Білімдеріне, дағдыларына және компетенцияларына қойылатын
талаптар
Осы пәнді оқыту нәтижесінде студенттер тиісті:
көзқараста болу:
конструкторлық құжаттарды құру үшін қазіргі қолданбалы
бағдарламаларды;
деректер базасын басқару жүйелер қолдану.
білу тиіс:
- конструкторлық іс қағаздарды қолданылуға жасау үшін
қазіргі бағдарламаның жүйесі мен мүмкіндіктерін;
- инженерлік есептерді шығару үшін қолданбалы бағдарламаларды;
- деректер базасын басқару жүйелер қолдану негіздері.
істей білу тиіс:
технологиялық және конструкторлық тапсырмаларды
шешу
кезінде
қолданбалы
инженерлік
бағдарламаны
қолдануды;
инженерлік есептерді шығару үшін қолданбалы бағдарламаларды
қолдануды;
деректер базасын басқару жүйелер қолдануды;
қолданбалы
инженерлік
бағдарламасымен
жұмыс
барысында Т-FLEX, Компас, Auto CAD-та тәжірибелік білімді
молайту.
практикалық дағдыларды қалыптастыру:
- технологиялық және конструкторлық тапсырмаларды
шешу кезінде қазіргі қолданбалы инженерлік бағдарламаны
қолдануды.
компетентті болу:
– келешекте конструкторлық қужаттарды құру үшін қазіргі
бағдарламаларды қолдануды;
– қолданбалы бағдарламарды қолданып инженерлік есептерді шығаруды;
– курстық және дипломдық жұмыстардың графикалық бөлігін орындау
үшін алынған білімді қолдануды.
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4. Пәннің тақырыптық жоспары
Сабақ түрі бойынша академиялық сағаттардың реттелуі

№
т/б

1
2

3

4
5
6
7

Тақырыптар аталуы

T-FLEX
2D
қолданылуымен
автоматизациясы

Сабақ түрі бойынша
аудиторлық сағаттар
саны
дәріс тәж.
зертх.
жобалау

T-FLEX 3D қолданылуымен
үшөлшемді қаттыдене параметрді
моделдеу.
T-FLEX 3D қолданылуымен
үшөлшемді қаттыдене параметрді
моделдеу негізінде екіөлшемді
сызбаны алу.
T-FLEX CAD –қа арналған
кітапханың параметрлік элементері.
КОМПАС-3D жүйесіндегі CAD-ты
қолданылуымен жобалау
автоматизациясы.
КОМПАС-3D LT-та үшөлшемді
жобалау.
Auto CAD ты пайдаланып
сызбаларды құру.
Барлығы

ОӨЖ
барлығы

соның
ішінде
СОӨЖ

6

14

6

6

14

6

6

14

6

2

6

6

16

4

6

10

4

8

16

4

45

90

30

5 Әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер
1. Информатика. Базовый курс/Симонович С.В. и др. – СПб: Издательство «Питер», 2007. – 640 с.: ил.
2. Ткачев Д. AutoCAD 2002: Самоучитель. – СПб.: Питер, К.: БХВ, 2003.
– 416 с.: ил.
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М.Ж., Ставрова Н.Д. – Павлодар: ПГУ им. С. Торайгырова, 2006. – 42 с.
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6. Фурунжиев Р.И. САПР, или как ЭВМ помогает конструктору. М.: Высшая школа, 1987. – 205 с.
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