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1 Өндірістік ІІ тәжірибе
1.1 Тәжірибе мақсаты мен тапсырмалары
Өндірістік ІІ тәжірибе ПМУ және Павлодар қаласы мен Павлодар
облысының құрылыс ұжымдары мен мекемелері арасындағы бекітілген
келісім шартқа сәйкес жүргізіледі. Тәжірибе оқу үрдісінің бөлігі болып
табылады және студенттердің кезеңді және үздіксіз кәсіби дайындығын
қамтамасыз ету мақсатына ие. Өндірістік ІІ тәжірибені құрылыс саласындағы
мекемелер мен ұйымдарда жүргізеді.
Білу керек:
- ғимараттар мен имараттардың көлемдік- жоспарлы және құрылымдық
шешімдерін;
- ғимараттар мен имараттар элементтерін жобалау негіздері;
- инженерлік коммуникациялар жобалау негіздері;
- қабылданатын заманауи құрылыс материалдарын;
- құрылыс- жинақтау жұмыстарының негізгі түрлерінің технологиялық
үрдістері;
- құрылыс- жинақтау жұмыстарының негізгі түріне технологиялық
карта құрастыру;
- жобалауда қолданылатын компьютерлік бағдарламалар.
Істей білу керек:
- жобалау және құрылымдық шешім қабылдау;
- ғимараттар мен имараттар элементтерін құрылымдау;
- ғимараттар мен имараттардың инженерлік желілерін жобалау;
- өте тиімді материалдар түрін таңдау;
- машиналар, механизмдер, жабдықтар таңдау;
- құрылыс жұмыстарының негізгі түрлеріне технологиялық карта
құрастыру;
- жобалау кезінде компьютерлік технологияларды қолдану.
Дағдылар:
- жобалау негіздерін игеру;
- құрылыс материалдарын рациональды таңдау;
- машиналар,механизмдер, жабдықтарды рациональды таңдау;
- технологиялық карта құрастыру;
- компьютерлік технологияларды қолдану.
Құзыреттілігі:
- ғимараттар мен имараттарды жобалау және құрылымдау негізін білу
және түсіну; ғимараттар мен имараттар элементтерін жобалау;
негізгіқұрылыс үрдістеріне технологиялық карта құрастыру; рационального

құрылыс материалдарын, машиналар мен механизмдерін рационалды таңдау;
инженерлік желілерді жобалау; компьютерлік технологияларды жобалау
кезінде қолдану.
Пререквизиттер
Базалық және профильді пәндер: құрылыс материалдары, АӨҒ сәулеті,
инженерлік механика, құрылыс конструкциялары І, темірбетон және тас
конструкциялары І және ІІ, металл және ағаш конструкциялары І , құрылыс
өндірісінің технологиясы, инженерлік жүйелер және желілер, құрылыс
машиналары және жабдықтары, компьютерлік жобалау І және ІІ, өндірістік І
тәжірибе.
Постреквизиттер
Профильді пәндер: Геотехника ІІ, металл және ағаш конструкциялары
ІІ, ғимараттар мен имараттар құрылыс конструкцияларын есептеу және
жобалау, құрылыстағы экономика және менеджмент, ғимараттар мен
имараттар құрылысын ұйымдастыру, технологиялық тәжірибе.
Өту күнтүзбесі
Тәжірибе академикалық күнтүзбе, мекеме және ұйым келісім
шартымен, университет бұйрығы бойынша және жеке тапсырма негізінде
жүргізіледі. БЖОЖ сәйкес студенттер тәжірибені сәтті өту үшін теориялық
база болып табылатын барлық базалық және профильді пәндерді өтеді.
Тәжірибе құрамы
Тәжірибе өту барысында студенттер мекеме құрылымымен, құрылысжинақтау жұмысының технологиясымен, ұйымдастырумен (құрастырылып
жатқан нысан бойынша), нысанның жобалық-сметалық құжатнамасымен
танысуы тиіс.
Тәжірибе бөлімдерін орындау бойынша нұсқаулық
Тәжірибе берілген жеке тапсырма негізінде мекеме тағайындаған
жетекшінің жетекшілігімен жүргізіледі. Тәжірибе өтуші мекеменің
жетекшісімен және кафедра бекіткен жетекшімен келісе отыра тәжірибе өту
жоспарын құрастырады. Күнде орындаған жұмыстары күнделікке жазылуы
тиіс. Тәжірибе аяқталғаннан соң мекеме жетекшілігі тәжірибе өтушіге
қысқаша мінездеме береді.
Білім алушының міндеттері
Уақытында мекемеке барып, мекеме басшылығымен кездесіп, мекемеде
тәжірибе өту жоспарын құрастыру, мекеменің құрылымы мен жұмыс
тәртібімен танысу, ішкі тәртіп ережесімен танысуы тиіс.
Оқу құжатнамасын рәсімдеу талаптары

Өндірістік ІІ тәжірибе аяқталғаннан соң студент тәжірибе өткен
мекемемен бекітілген тәжірибе күнделігін ұсынады және тәжірибе бойынша
есебін рәсімдейді.
Тәжірибе бойынша есепте төмендегі сұрақтар
қарастырылуы қажет (жеке тапсырма бойынша берілген):
а) тәжірибе орнының атауы және оның орналасу мекен-жайы;
б) тәжірибе өткен нысан (мекеме, кәсіпорын) туралы мәлімет;
в) құрылыс мекемесінің құрылымы;
г) мекемедегі қоғамдық ұйымдардың құрылымы, олардың мақсаттары
және жұмыстары мен жағдайлары, өндірістегі
алдыңғы қатарлы
жұмысшылар, рационализаторлар, іздеушілер және т.б. туралы
д) арнайы сұрақ (әрбір студентке берілген жеке тапсырма бойынша).
Тәжірибе бойынша есептік жұмыстың көлемі 15-20 беттен (А4
форматты) тұрады. Есептік жұмыс мекеменің арнайы стандартының
талаптарына сай орындалуы қажет. Бұл жұмыстың мәтіні сұлбалармен,
суреттермен және кестелермен толтырылуы мүмкін.
Тәжірибе қорытындылау тәртібі
Орындалған есептік жұмыс кафедра жетекшісіне ұсынылып, ол
қойылған талаптарға және берілген тапсырмаға сай болса, әрі қарай қорғауға
жіберіледі. Есептік жұмыс студент кафедра меңгерушісінің үкімімен
бекітілген комиссия алдында қорғайды. Тәжірибе қорытындысы бойынша
кафедрада барлық студент қатысуымен қорытынды конференция өткізіледі.
Білімді бағалау тәртібі
Комиссия алдында қорғау қорытындысы бойынша есептік жұмысқа
баға қойылады. Студентке тәжірибе бойынша қорытынды баға оның
мекемеде өткен тәжірибе бағасы мен есептік жұмысты қорғау бағасы екеуі
есептелініп қойылады.
Білімді бағалау критерийлері
Оқитындардың білімін бағалау инструменті ретінде бағалау шкаласы
алынады. Баллды – рейтингті әріптік жүйе он бір шкала бойынша құрылған:
әріптік жүйе түрінде бағалау, оларға сәйкес келетін баллдардың сандық
эквиваленті, бағаның пайыздық түрі және дәстүрлі түрде бағалау.
Әріптік жүйенің бағасы ағылшын тілінің А (ең жоғарғы баға) әріпінен
F (ең төменгі баға) әріпіне дейін, білімнің деңгейіне байланысты алынады.
Баллдардың сандық эквиваленті араб сандарынан ондық жүйеде 4,0 –
тен 1,0 –ге дейін ұнамды бағалар және 0 – қанағаттандырылмаған баға
алынады.
Бағаның пайыздық түрі пайызбен анықталынады. Бұнда ұнамды
бағалар 50% – дан 100% – ға дейін, ал қанағаттандырылмаған баға 0– ден
49% – ға дейін алынады.

Бағаның дәстірлі шкаласы төрттік балл шкаласы арқылы құралады:
«өте жақсы», «жақсы», «қанағаттандырылған», «қанағаттандырылмаған».
Бағалардың шкаласы 1 – ші кестеде келтірілген.
Кесте 1 – Бағалардың шкаласы
Ұпайлы жалпы Ұпайдың
баға (И)
сандық
эквиваленті
(Ц)
95-100
4
90-94
3,67
85-89
3,33
80-84
3
75-79
2,67
70-74
2,33
65-69
2
60-64
1,67
55-59
1,33
50-54
1
0-49
0

Әріптік
баға
А
АВ+
В
ВС+
С
СD+
D
F

түрдегі Дәстүрлі жүйедегі баға
(Т)
өте жақсы
жақсы
қанағат

қанағат емес

Есептік жұмысты қорғауға жіберу үшін тәжірибенің бағдарламасы
орындалуы және тәжірибе өткен кәсіп орнының бағасы оң болуы қажет.
Тәжірибенің қорытынды бағасы тәжірибені өту нәтижесі мен есептік
жұмысты қорғау бағасына тәуелді. Студенттің оқу деңгейінің жетістігі әр
бөлім бойынша 100 балмен бағаланады. Тәжірибенің қорытынды бағасы (Қ)
төменгі өрнек бойынша кәсіпорын бағасы (КБ) және жұмыстық есепті қорағу
(ЕҚ) көрсеткіштерін ескере есептелінеді:
Қ= КБ х 0,4 + ЕҚ х 0,6.
Студенттің есептік жұмысты қорғауға себепсіз жағдаймен келмеуі
«қанағат емес» бағамен бағаланады. Қорытынды баға есептік жұмысты
қорғаған күні қорғау комиссия кеңесінен кейін студенттерге хабарланады.
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