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1. Түсіндірме жазба
Аталған 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары (түрлері
бойынша)» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасында келесі
нормативті құжаттар пайдаланылған:
1.1.1 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі «Білім туралы»
заңы
1.1.2 Мемлекеттік жалпыға міндетті техникалық және кәсіптік, орта білімнен
кейінгі білім беру стандарты (ҚРҮБ 13.05.2016 ж. № 292
1.1.3 Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік
білім беруді дамыту бағдарламасы (ҚР Президентінің 2010 жылғы 7
желтоқсандағы № 1118 бұйрығы)
1.1.4 «Кәсіпқор» холдингі КАҚ 2012-2021 жылдарға арналған даму
бағдарламасы (2011 жылғы 31 желтоқсандағы ҚРҮБ №1751)
1.1.5 Қазақстан Республикасының 2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік
индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасы (ҚР Президентінің 2010
жылғы 19 наурыздағы № 957 жарлығы
1.1.6 Қазақстан Республикасының ұлттық біліктілік шеңбері (Қазақстан
Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2012
жылғы 24 қыркүйектегі №373-о-м және Қазақстан Республикасының Білім
және ғылым министрінің 2012 жылғы 28 қыркүйектегі № 444 бірлескен
бұйрығы)
1413000 – «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)»
мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы Қазақстан Республикасының
зауыттарына арналған темір бетон және металл бұйымдар өндірісі саласында
білікті мамандарды дайындау және ел аумағындағы жұмыс берушілермен
кеңесу негізінде технологиялық жаңарту, инновация мен ғылымды дамыту
мақсатында; барлық кезеңдерде тәжірибе жүргізу шеңберінде студенттердің
өз бетінше іздену-зерттеу жұмыстарын жүргізуі үшін алғышарттарды
қалыптастыру; ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс жасау біліктілігін,
отандық және шетелдік тәжірибені кәсіптік қызметінде пайдалан, алынған
ақпаратты жүйелеу және жалпылау мақсатында әзірленген.
Білім беру бағдарламасының мақсатына жету үшін келесі міндеттердің
шешімін табу белгіленген:
- біліктіліктер мен олардың еңбек функциясын анықтау;
- Кәсіптік стандарттарға және Ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкес
білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптарды, деңгейлер
бойынша қажетті базалық және кәсіптік құзыреттіліктерін анықтау;
- түсіндірме жазбасы бар оқу жоспарын құрастыру;
- білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын анықтау
(модульдер);
1413000 – «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері
бойынша)» мамандығы бойынша кіріктірілген білім беру бағдарламасы
деңгей аралығы болып табылады және келесі біліктіліктер бойынша
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дайындықты қарастырады:
− Арқаулаушы- дәнекерлеуші
− Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі
қалыптаушы – бетоншы- стропальші
– Техник-технолог
- Кіші инженер-технолог
Эксперименттік білім беру бағдарламасы жұмысшы біліктіліктері
бойынша мамандарды дайындауды және жоғарыда айтылған біліктіліктер
бойынша мамандарды дайындауды қарастырады.
Білім беру бағдарламасы студенттерге терең теориялық білім мен
өндірісте жұмыс жасау үшін қажетті тәжірибелік дағдыларды меңгеруге
мүмкіндік береді.
Бағдарламаның шекті мақсаты - 1413000 – «Темір бетон және металл
бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)» мамандығы бойынша кіріктірілген
білім беру бағдарламасы бойынша дайындықтың мақсаты болашақтың нақты
бағдарын білдіреді, ол жұмыс берушілер талаптарын қанағаттандыратын
тұлғалық және кәсіптік қызметтегі жетістіктерін ескере отырып өз білімін
қалыптастыру мүмкіндігін анықтайды.
Білім беру коды мен бейіні:
Мамандық коды және атауы: 1413000 – «Темір бетон және металл
бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)»
Біліктілік коды және атаулары:

Техник-технолог
Кіші инженер-технолог

ІІІ-V деңгейлер
ҰБШ біліктілік деңгейі, СБШ
Арқаулаушы- дәнекерлеуші;
Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі
қалыптаушы – бетоншы- стропальші;
Техник – технолог;
Кіші инженер-технолог
Оқыту ұзақтығы:

Біліктілік атауы, коды

Қабылдау білім
беру базасы
Негізгі
жалпы Жоғары деңгей
Арқаулаушы- дәнекерлеуші;
білім базасында
Қабырғалық және тұтқыр
материалдар өндірісіндегі
қалыптаушы – бетоншыстропальші;
Орта буын маманы
Техник-технолог
Қолданбалы бакалавриат
Кіші инженер-технолог

Біліктілік
деңгейлері
бойынша
оқу
бағдарламасын
меңгерудің
нормативті мерзімі
Жоғары деңгей 2
жыл 10 ай
2 жыл 10 ай
+10 ай
+10 ай
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2. Қысқартулар мен белгілеулер
Әзірленген білім беру бағдарламасында келесі қысқартулар қолданылады
ҚРЗ
Қазақстан Республикасының заңы;
МЖМС Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт;
ЖГМ
жалпы гуманитарлық модульдер;
ӘЭМ
әлеуметтік-экономикалық модудьдер;
ЖБМ
жалпы білім беру модульдері;
БҰП
білім беру ұйымы анықтайтын модульдер;
БЖКМ базалық жалпы кәсіптік модульдер;
ЖКМ
кәсіптік модульдер;
ТО
теориялық оқыту;
КТ
кәсіптік тәжірибе;
ДЖ
дипломдық жобалау;
АА
аралық аттестация;
КДББД кәсіптік дайындық пен біліктілік беру деңгейін бағалау;
К
консультация;
Ф
факультативтік сабақтар;
Е
емтихандар;
ҚА
қорытынды мемлекеттік аттестация;
ДУ
демалыс уақыты
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1413000 Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі

В. Қабырғалық және тұтқыр материалдар
өндірісіндегі қалыптаушы – бетоншыстропальші;

Жұмысшы біліктіліктері

дәнекерлеуші;Арқаулаушы -дәнекерлеуші

А. Арқаулаушы-

Жұмысшы біліктіліктері

Біліктіліктер

Біліктілік талаптары

В1. Бұйымдарды матау және жылулық өңдеу орындарына беру
В2. Бұйымдарды жылулық өңдеуден кейін қалыптан шығару және өңдеу
постына тасымалдау немесе қалау
В3. Бетон төсеушілер, вибраторлар, виброштамптар, центрифугалар
жұмыстарын және бірнеше әр түрлі операцияларды орындайтын агрегаттар
мен құрылғылардың жұмыстарын басқару
В4. Шығарылатын өнім сапасын бақылау
В5. Қызмет көрсетілетін құрылғыны жөндеуге қатысу
В6. Әр түрлі құрылымды машиналарда темір бетон бұйымдарын қалыптау
В7. Машина жүрісі жылдамдығын реттеу
В8. Қызмет көрсетілетін құрылғыны жөндеу мен реттеуге қатысу

А1. Арматура дайындау
А2. Торлар мен қаңқалар дайындау
А3. Төсеме бөлшектерін дайындау
А4. Арматура, арматура құрылымдары және барлық түрлердегі алдын ала
кернеулерге арналған механизмдер мен такелаждық жабдықтарды қолдану
әдістері
А5. Шаблонда немесе кондукторда орналасуын белгілеу және өзектер
сызбалары мен сұлбалары бойынша жай торлар мен жай қаңқаларды
салыстыру,
А6.Арматураны дәнекерлеп және ванналық әдіспен дайындау
А7. Кеңістіктік арматура қаңқаларын құрастыру ережелері
А8. Жеке сымдар мен тарамдардан арматура шоғырларын дайындау

3 Мамандықты талдау
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D. Кіші инженер- технолог

Қолданбалы бакалавриат

С. Техник-технолог

Орта буын маманы

D1. Өз қызметінде нормативті-құқықтық құжаттарды пайдалану біліктілігі
D2 Құрылыс бөлшектері мен құрылымдар сызбаларын орындау және оқу
біліктілігі
D3 Заманауи ақпараттық кеңістікті пайдалану біліктілігі
D4 Стандарттан тыс жағдайларда ұйымдастырушылық-басқарушылық
шешімдер табу қабілеті және олар үшін жауапкершілік алуға дайындығы
D5 Мамандығының маңыздылығын түсіну, оны орындауға ынтасының
жоғары болуы
D6 Технологиялық желілерді жобалау әдістемесін меңгеру
D7 Ғылыми-техникалық негіздеме әдістерін меңгеру және темір бетон және
металл бұйымдары өндірісінде материалдарды таңдау әдістерін қолдану
D8 Технологиялық құрылғыларды реттеу, жөндеу және қызмет көрсету
әдістерін меңгеру
D9 Құрылғыларды, автоматтандыру және қысқа тұйықталудан қорғау
құралдарын есептеу және таңдау
D10 Технологиялық құрылғыларды монтаждау, техникалық қызмет
көрсету, жөндеу және реттеу бойынша жаңа технологияларды
ұйымдастыру және қолдау
D11 Өндірістік ұжымды ұйымдастыру және басқару әдістерін, жоспарлы
9–
алдын ала жөндеу жүйелерін меңгеру, технологиялық құрылғыларды тиімді
пайдалану

С1. Басшылықтың білікті озық технологиялық үдерістердің білікті
маманын және қарапайым өнімдер түрлері немесе элементтері өндірісінің
оңтайлы режимдерін енгізуі
С2. Өнімнің жоғары сапасын сақтау, оны дайындауға материалдық және
еңбек шығындарын қысқарту
С3. Технологиялық тізбектегі барлық операциялар бойынша бұйымдарды
дайындау, құрастыру және бақылау операцияларында операциялық өңдеу
бағдарын қалыптастыру
С4. Технологиялық үдеріс картасын және басқа да технологиялық
құжаттаманы дайындау
С5. Жұмыскерлердің ҚТ және ЕҚ ережелерін сақтауын қадағалау
С6. Өнім жарамсыздығы себебін анықтау, оның алдын алу және салдарын
жою бойынша ұсыныстар дайындауға қатысу
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1413000 – «Темір
бетон және металл
бұйымдары өндірісі
(түрлері бойынша)»
Негізгі қызметтері:
темір бетон және
металл бұйымдары
өндірісі (түрлері
бойынша)

Мамандық

Қабырғалық
және
тұтқыр материалдар
өндірісіндегі
қалыптаушы
–
бетоншы- стропальші

Жұмысшы біліктілігі:

Арқаулаушы дәнекерлеуші

Жұмысшы біліктілігі:

Біліктіліктер

Қалыптарды дайындау (тазалау,
майлау, құрастыру), қалыптарды
армирлеу, төсеме бөлшектерді,
қорғаныш қабаты бекіткіштерін
дайындау, бетонға тапсырыс
беру,
қалыпты
бетондау,
жылулық
өңдеуге
тапсыру,
бұйымдарды қалыптан шығару,
бұйымдарды ТҚБ және СГП
тапсыру, техника қауіпсіздігі
және еңбекті қорғау ережелерін
сақтау,арту-түсіру
жұмыстары
өндірісі

Металды дайындау және
арматура
бұйымдарын
әзірлеу (түзету, кесу, бүгу,
тегіс
торлар,
көлемді
қаңқалар
дайындау
(дәнекерлеу, тоқу), төсеме
бөлшектер,
қауіпсіздік
техникасы
және
еңбекті
қорғау ережелерін сақтау

Негізгі біліктілік
талаптары
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КМ.03 Арматуралар мен бұйымдарды дайындау
КМ. 04 Бетон қоспасын дайындау
КМ. 05 Темір бетон бұйымдарын дайындау

КМ .01 Арматура бұйымдарын дайындау
КМ.02 Арматура және металл құрылымдарды
дайындау

Кәсіптік модульдер

Мамандық біліктілігінің функционалдық картасы
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Кіші инженер- технолог

Қолданбалы бакалавриат

Техник-технолог

Орта буын маманы

Әдістерді пайдалану және жаңа әдістерді
жобалау, өндірісте қабылданған құрылыс
материалдары құрамын оңтайландыру;
Өнім шығаратын кәсіпорынның техникалық
және нормативті құжаттарын құрастыру
бойынша негізгі талаптарды орындау; сапаны
басқару саласындағы халықаралық
стандарттарды білу; нақты өндіріс жағдайында
технологияны оңтайландыру бағыттарын
таңдаудың жалпы ұстанымдарын қалыптастыру;
өндірістің технологиялық параметрлерін, өнім
сапасын қамтамасыз ету және/немесеарттыру
мақсатында материал құрамын үйлестіру
бойынша шараларды дайындау және жүргізу;
құрылыс материалдары мен құрылымдары
өндірісінің барлық кезеңдерінде бастапқы
шикізат пен өнімнің сапасын бақылауды жүзеге
асыру; еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі
ережелерінсақтау; мемлекеттік және шет
тілдерін, халықаралық қатынастар тілдерін (орыс
тілі) тұрмыстық және кәсіптік қатынас
деңгейінде меңгеру, кәсіптік қызығушылықтар
саласындағыақпарат көздерін пайдалану,
іскерлік жазбалар және іс жүргізу.


Қалыптаушылар
және
арматурашылар
бригадаларына бұйымдарды дайындау кестесін
орындау үшін сызбалар дайындау.
Біліктілігі жоғары маманның басшылығымен
озық
технологиялық
үдерістерді
және
қарапайым өнім түрлері мен олардың
элементтерін өндірудің оңтайлы режимдерін
енгізу, әзірленетін жобалардың техникалық
тапсырмаға және қолданыстағы нормативті
құжаттамаға сәйкестігін қамтамасыз ету.
Өнімнің сапасы жоғары болуын қадағалау, оны
дайындауға
материалдық
және
еңбек
шығындарын азайту.
Технологиялық үдеріс картасын құрастыруға
және басқа да технологиялық құжаттаманы
дайындауға қатысу.
Өнімдердің
жарамсыздығы
себептерін
анықтауға, оның алдын алу және салдарын жою
бойынша ұсыныстарды дайындауға қатысу.
Техника қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
ережелерінің сақталуын қадағалау,
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Темір бетон құрылымдарын
КМ. 10
есептеу мен құрастыруды орындау
КМ. 11 Металл құрылымдарды есептеу
мен құрастыруды орындау
КМ. 12 Маркетинг зерттеулері және жаңа
өнімдер өндірісі қажеттіліктерін анықтау
КМ. 13 Құрылыс материалдары өндірісінде
ресурс үнемдеу шараларын ұйымдастыру

КМ. 06
Темір бетон және металл
бұйымдары мен құрылымдары өндірісі
үдерісін ұйымдастыру
КМ.07
Құрылыс бұйымдары мен
құрылымдары
кәсіпорындарын
ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
КМ.08 Темір бетон және металл
бұйымдары мен құрылымдары өндірісі
үдерістерін автоматтандыру
КМ.09 Темір бетон және металл
бұйымдар зауыттарында стандарттау,
сертификаттау және аккредитацияны
ұйымдастыру

БҚ 1 Білімі мен дағдыларын мерзімді түрде жаңарту
БҚ 2 Өзінің қызметін ұйымдастыру, кәсіптік тапсырмаларды орындау әдістері мен тәсілдерін
анықтау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау.
БҚ 3 Мәселелердің шешімін табу, тәуекелді бағалау және стандарттан тыс жағдайларда шешім
қабылдау.
БҚ 4 Міндеттерді белгілеуге және шешімін табуға, кәсіптік және тұлғалық дамуға қажетті
ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүзеге асыру.
БҚ 5 Кәсіптік қызметтерін жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
пайдалану.
БҚ 6 Ұжымда және топта жұмыс жасау, олардың біртұтастығын қамтамасыз ету, әріптестермен,
басшылармен және тұтынушылармен тиімді қатынаста болу.
БҚ 7 Мақсат қою, қарамағындағылардың қызметін ынталандыру, олардың жұмыстарын қадағалау
және тапсырмаларды орындау нәтижелері үшін жауапкершілік алу.
БҚ 8 Өз бетімен кәсіптік және тұлғалық даму міндеттерін анықтау, өз бетінше білім алу және
біліктілігін арттыруды саналы түрде жоспарлау.
БҚ 9 Кәсіптік қызметінде технологиялардың ауысуына дайын болу.
БҚ 10 Салауатты өмір салтын насихаттау, физикалық өзін-өзі жетілдіру біліктілігі мен дағдыларын
меңгеру.
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4. Білім алушылардың білім деңгейіне қойылатын талаптар
«Білім алушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар»
бөлімінде Ұлттық біліктілік шеңберіне, салалық біліктілік шеңберіне және
кәсіптік стандарттарға сәйкес мамандықтың жақын біліктіліктері бойынша
базалық құзыреттілік пен кәсіптік құзыреттік анықталады.

Базалық құзыреттіліктер
Кіші инженер-технолог
Техник -технолог
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Арқаулаушы -дәнекерлеуші

БҚ 1 Білімі мен дағдыларын мерзімді түрде жаңарту
БҚ 2 Өз бетінше және ұжымда жұмыс жасай білу
БҚ 3 Жұмыс орнын ұйымдастыру, құрылғыларды, жабдықтарды,
құралдарды, бұйымдар, бастапқы шикізатты өндірістік үдеріске
дайындау.
БҚ 4 Кәсіптік құзыреттіліктің тиімді тәсілдері мен құралдарын таңдау
БҚ5Техникалық
құжаттамамен,
анықтамалық
әдебиеттермен,
стандарттармен, нормативті құжаттармен жұмыс дағдыларын меңгеру.
БҚ6 Ойлау мәдениетін меңгеру, Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тілі – қазақ тілін және ресми қолданыстағы тіл – орыс тілін меңгеру.
Кәсіби лексиканы сауатты пайдалану, шет тілінен білімін кәсіптік
қызметінде пайдалану.
БҚ 7 Кәсіптік білімі мен дағдыларын дамыту
БҚ 8 Техника қауіпсіздігі ережелерін, өрт қауіпсіздігі ережелерін,
өндірістік санитария ережелерін сақтау;
БҚ 9 Ақпаратты жинау, сақтау және өңдеудің компьютерлік әдістерін
меңгеру;
БҚ 10 Салауатты өмір салтын насихаттау, физикалық өзін-өзі жетілдіру
біліктілігі мен дағдыларын меңгеру.
БҚ 1 Білімі мен дағдыларын мерзімді түрде жаңарту
БҚ 2 Өзінің қызметін ұйымдастыру, кәсіптік тапсырмаларды орындау әдістері мен
тәсілдерін анықтау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау.
БҚ 3 Мәселелердің шешімін табу, тәуекелді бағалау және стандарттан тыс жағдайларда
шешім қабылдау.
БҚ 4 Міндеттерді белгілеуге және шешімін табуға, кәсіптік және тұлғалық дамуға қажетті
ақпаратты іздеу, талдау және бағалауды жүзеге асыру.
БҚ 5 Кәсіптік қызметтерін жетілдіру үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
пайдалану.
БҚ 6 Ұжымда және топта жұмыс жасау, олардың біртұтастығын қамтамасыз ету,
әріптестермен, басшылармен және тұтынушылармен тиімді қатынаста болу.
БҚ 7 Мақсат қою, қарамағындағылардың қызметін ынталандыру, олардың жұмыстарын
қадағалау және тапсырмаларды орындау нәтижелері үшін жауапкершілік алу.
БҚ 8 Өз бетімен кәсіптік және тұлғалық даму міндеттерін анықтау, өз бетінше білім алу
және біліктілігін арттыруды саналы түрде жоспарлау.
БҚ 9 Кәсіптік қызметінде технологиялардың ауысуына дайын болу.
БҚ 10 Салауатты өмір салтын насихаттау, физикалық өзін-өзі жетілдіру біліктілігі мен
дағдыларын меңгеру.
Қабырғалықжәе тұтқыр материалдар
өндірісіндегі қалыптаушы –бетоншыстропальші

Құ-зыреттіліктер

Өнеркәсіп/кәсіпорынның білім алушылардың дайындық деңгейлеріне қоятын талаптары

Арқаулаушы -дәнекерлеуші

Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі
қалыптаушы –бетоншы- стропальші

КҚ 2. 1.1 Материалдарды қабылдауды жүзеге асыру.
КҚ 2. 1.2 Металды коррозиядан тазарту (қажет болған
жағдайда).
КҚ 2. 1.3 Металды дайындауды жүзеге асыру (түзету,
кесу).
КҚ 2. 1.4 Арматура бұйымдарын дайындауды жүзеге
асыру (бүгу, тегіс торлар дайындау).
КҚ 2. 1.5 Көлемдік қаңқаларды дайындауды жүзеге
асыру (дәнекерлеу, өру).
КҚ 2. 1.6 Қасбет бөлшектерін дайындауды жүзеге асыру.

КҚ 2. 2.1 Қалыптарды дайындау (тазалау, майлау, құрастыру)
КҚ 2. 2.2 Жұмыс сызбалары мен сұлбаларына сәйкес қалыптарды
армирлеу
КҚ 2. 2.3 Қорғаныштық қабат бекіткіштерінің қосалқы бөлшектерін
орнатуды жүзеге асыру.
КҚ 2. 2.4 Бетон қоспасына тапсырыс беру және қабылдауды жүзеге
асыру.
КҚ 2. 2.5 Қалыпты бетондауды жүзеге асыру.
КҚ 2. 2.6 Бұйымдарды жылулық өңдеуге тапсыру.
КҚ 2. 2.7 Бұйымдарды қалыптан шығару.
КҚ 2. 2.8 Бұйымдарды ТҚБ жіберу.

Кіші инженер-технолог

Кәсіптік құзыреттіліктер

Техник -технолог

КҚ 3.1 Бұйымдарды дайындау кестесін орындау үшін қалыптаушылар мен
арматурашылар бригадасына тапсырмалар беру үшін жұмыс сызбалары
негізінде эскиздер дайындау.
КҚ 3.2 Дайындауға материалдық және еңбек шығындарын қысқарта
отырып, өнімнің жоғары сапасы сақталуын қадағалау.
КҚ 3.3 Технологиялық реттіліктегі барлық операциялар бойынша
бұйымдарды дайындау және бақылау үдерісінде бөлшектердің операциялық
бағдарын бақылауды жүзеге асыру.
КҚ 3.4 Технологиялық үдеріс картасын құрастыруға және басқа да
технологиялық құжаттамаларды дайындауға қатысу.
КҚ 3.5 Өнім жарамсыздығын анықтауға қатысу, оның алдын алу және
салдарын жоюға қатысу.
КҚ 3.6 ЕҚ және ТҚ ережелері сақталуын қадағалау.
КҚ 3.7 Біліктілігі жоғары маманның басшылығымен озық технологиялық
үдерістерді және қарапайым өнім түрлері мен олардың элементтерін
өндірудің оңтайлы режимдерін енгізу, әзірленетін жобалардың техникалық
тапсырмаға және қолданыстағы нормативті құжаттамаға сәйкестігін
қамтамасыз ету
КҚ 4.1 Жаңа технологиялар мен жаңа өнімдер түрлерін енгізу, өндірілетін
өнім сапасын арттыру, өндірістің технологиялық параметрлерін оңтайландыру
бойынша экспериментік-зерттеу және есепті-эксперименттік жұмыстар жүргізу;
КҚ 4.2 Құрылыс материалдары мен құрылымдарын өндіру;
КҚ 4.3 Құрылыс материалдары мен құрылымдарын сертификаттау, сапасын
бақылау жұмыстарын жүргізу;
КҚ 4.4 Өндіріс үдерістерің технологиялық есептеуін жүргізу;
КҚ 4.5 Материалдар мен құрылымдарды дайындаудың өндірісте қабылданған
тәсілдерін оңтайландыру және жаңа технологияларын енгізу;
КҚ 4.6 Технологиялық үдерістерді қадағалау;
КҚ 4.7 Кәсіпорынды (және/немесе оның құрылымдық бөлімшелерін)
ұйымдастыру және оның өндірістік-шаруашылық қызметін басқару;
КҚ 4.8 Бастапқы шикізат және өнімнің сапасын құрылыс материалдары мен
құрылымдарын өндірудің барлық кезеңдерінде қадағалауды жүзеге асыру;
КҚ 4.9 Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасын бақылау және монтаждау.
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Оқу
модулі

Оқу мақсаты
Білім
Білік

Базалық жалпы кәсіптік модульдер
КҚ 2. 1.1 Әр
түрлі - матау жұмыстары
Материалда жүктерді
өндірісі нормалары мен
рды
тасымалдауды ережелері;
қабылдауд жүзеге асыру жүк
көтергіш
машиналар
мен
ы
жүзеге
асыру.
механизмдер;
КҚ 2. 1.5
- жүк көтергіш құрылғылар мен жабдықКөлемдік
қаңқаларды
тардың тағайындалуы
дайындауды
және
қолдану
жүзеге
ережелері;
асыру
жүк
қармау
(дәнекерлеу,
жабдықтарының
өру).
жұмыс ұстанымы;
КҚ 2. 2.6
- кран және матаушы
Бұйымды
жүктемелерінің шекті
жылулық
нормалары;

Дағды

қалыптаушы – бетоншы-

Қалыптасатын
базалық
құзыреттілік коды
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- кран жүргізушісіне БК 1- БК 10
белгі беру (краншы);
- маталған жүкті орнату
немесе қалау орнынан
іліп
алу
немесе
ажырату;
- штабельдер қалау;

өндірісіндегі

- құрылғыны жұмысқа
дайындау;
матау
сызбасына,
тасымалданатын жүктің
массасы
мен
өлшемдеріне
сәйкес
келетін
жүк
қармау
құрылғылары
мен
жабдықтарын таңдау;
маталған
жүктің
жарамдылығы мен әр
түрлі
тораптармен
байланысуын анықтау;
жүктерді
маитау
сызбалары
мен
сұлбаларын оқу;
- матау және құрылыс

Біліктіліктер: Арқаулаушы- дәнекерлеуші
Қабырғалық және тұтқыр материалдар
стропальші

Кәсіптік
құзыреттіліктер

5. Білім беру бағдарламасының құрылымы
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өңдеуге
тапсыруды
жүзеге
асыру
КҚ 2. 2.8
Бұйымдард
ы ТҚБ және
дайын өнім
қоймарына
жіберу.

жүктің
орнын
ауыстыруға
қажетті
матауыштардың
диаметрі
мен
ұзындығы;
-матауыштарды
байлау ережелері мен
тәсілдері;
-матауыштарды
пайдаланук
мерзімі,
олардың
жүк
көтергіштігі,
сынақ
әдістері мен мерзімі;
жүктерді
матау
сызбалары
мен
сұлбаларын
оқу
ережелері;
- орын ауыстыратын
жүк
салмағы
мен
ауырлық
ортасын
көзбен
шолып
анықтау,
жүкті
матаудың
қолайлы
орындарын таңдау
ұсақ
даналы
жүктерді ерітінді мен
бетон қоспалары бар
ыдыстарды,
құрастырылатын темір

жүктері
мен
құрылымдарын байлау
барысында
жұмыс
орнын
тиімді
ұйымдастыру, қауіпсіз
еңбек
жағдайларын
қалыптастыру,
ұсақ
даналы жүктерді матау
мен байлау, ерітіндісі
және бетон қоспалары
бар ыдыстарды матау,
ағаштан
жасалған
жүктерді матау және
түйіндеу;
- темір бетон және
металл құрылымдарды,
бұйымдар
мен
көпіршелерді және да ірі
өлшемді жүктерді матау
мен
түйіндеу,
технологиялық
құрылғыларды
матау
мен
байланыстыру,
көтеру, орын ауыстыру
және
түсіру
кезінде
жүкті бақылау;
жұмыстардың
қауіпсіздігі
ережесін
сақтау
16
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бетон және металл
құрылымдарды,
технологиялық
құрылғылар мен ірі
ауқымды
жүктерді
матау, көтеру, орын
ауыстыру ережелері;
- кран жүргізушілеріне
арналған
шартты
дабылдама
(краншылар);
матау
арқаны,
шынжырлар, арқандар
және
т.б.
тағайындалуы
мен
қолдану ережелері;
- метрология және,
өлшеу
құралдары
негіздері;
-қауіпсіздік техникасы
және қоршаған ортаны
экологиялық
қорғау
шаралары
КҚ 2. 1.1 Материалдар тексеру
жүргізу
Материал- мен
түрлері мен әдістері;
дарды қа- бұйымдар
- техникалық және
былдауды
зертханалық
сапасын
жүзеге
қажет
бақылау үшін бақылауды
асыру.
негізгі
зертханалық ететін
- сынақ құрылғылары
мен өлшеу құралдарын
пайдалану;
бетон
қоспалар
сапасын айыру және
бағалау
үйлестіруші
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сызықты өлшеуішпен, БҚ 1- БҚ 10
штангенциркульмен,
транспортермен,
жарықшақтың ашылу
енін
өлшеу
аспаптарымен, таразы,
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КҚ 2. 2.4 сынақ
Бетон
жүргізу
қоспасына
тапсырыс
беру
және
қабылдауды
жүзеге
асыру.
КҚ 2. 2.8
Бұйымдарды
ТҚБ
және дайын
өнім
қоймарына
жіберу.
КҚ
3.2
Дайындауға
материалдық және
еңбек
шығындарын
қысқарта отырып, өнімнің жоғары
сапасы
сақталуын
қадағалау.
КҚ
3.3
технологиялық
үдерістер;
-заңдар
мен
техникалық
регламенттер
талаптары,
МЕМСТ
ИСО/ХЭК 17025 және
басқа да НҚ;
- бетон қоспалары,
арматура бұйымдары,
темір бетон бұйымдар
мен
құрылымдар
өндірісіндегі сапаны
бақылау ерекшеліктері
және технологиялық
сызбаларының
түрлері;
-зертханалық
құрылғылар
және
оларға
қойылатын
талаптар;
- өлшеу құралдарының
түрлері және типтері,
оларға
қойылатын
МЕМСТ талаптары;
- бақылау нәтижелерін
өңдеудің
статистикалық
әдістемелері;

әрекеттерді
жүзеге мөлшерлегішпен
асыру;
жұмыс дағдылары және
- материалдар сапасын т.б.
бағалаудың
санақтық
әдістерін пайдалану;
- бақылау әдісін таңдау
және жұмыс барысында
бұзылатын
және
бұлжымайтын бақылау
әдістері
ретінде
пайдалану.
бетон қоспасын
үйлестіруді
жүзеге
асыру;
-бетон құрылымдарының
ұзақ
мерзімге
жарамдылығына
қойылатын
талаптарға
тәуелді жылулық өңдеу
режимін таңдау және
қажет болған жағдайда
оны үйлестіруді жүзеге
асыру.Жылу техникалық
құрылғыларды
пайдалана білу
- сызбалар, МЕМСТ, ҚР
СТ, сынақ әдістеріне
нормативті
құжаттар
жобаларынан
темір
18
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Технология
лық реттіліктегі барлық операциялар
бойынша
бұйымдарды
дайындау
және бақылау үдерісінде бөлшектердің
операциялы
қ бағдарын
бақылауды
жүзеге
асыру.
КҚ
3.5
Өнім
жарамсыздығын
анықтауға
қатысу,
оның алдын
алу
және
салдарын
жоюға
қатысу.

-зертханалық
құжаттар
мен
жазбаларды жүргізуге
қойылатын талаптар.

бетон,
бетон
және
арматура бұйымдарын
сынауға
қажетті
ақпаратты алу.

19

21

КҚ
4.3
Құрылыс
материалда
ры
мен
құрылымда
рын
сертификат
тау,
сапасын
бақылау
жұмыстары
н жүргізу
КҚ 2. 1.1 Арматуралық
Материалдар және металл
ды
бұйымдар
қабылдауды мен
жүзеге
құрылымдар
асыру.
дың сапасын
КҚ 2. 1.3 бақылау
Металды
дайындауд
ы
жүзеге
асыру
(түзету,
кесу).
металдар
мен
балқымалардың
қасиеттері,
оларды
зерттеу
әдістері,
материалтанудың
даму болашағы;
болатты
дәнекерлеудің негізгі
технологиялық
тәсілдері, белгіленген
параметрлер бойынша
режимдерді анықтау
ережелері, дәнекерлеу
жапсарларының
негізгі
ақаулықтары
және
туындау
себептері;

- өлшеу құралдарын
пайдалану;
- арматуралық және
металл бұйымдар мен
құрылымдарда
анықталған
ақаулықтардың
маңыздылығын
айыру
және бағалау, оны түзету
мүмкіндіктерін
қарастыру;
- рұқсат кестелер және
анықтамалық
әдебиеттерді пайдалану;
-арматуралы
және
металл бұйымдар мен
құрылымдарды сынауды
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- өлшену құралдарымен БҚ 1- БҚ 10
жұмыс дағдылары;
анықтамалық
әдебиеттермен
жұмыстар;
сынақ
құрылғыларымен
жұмыстар.
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- заңдар, техникалық
регламенттер
мен
басқа
да
НҚ
талаптары;
- арматуралы және
басқа
да
металл
бұйымдар
мен
құрылымдар
өндірісіндегі сапаны
бақылау түрлері мен
сызбалары;
- стандарттан тыс
металл құрылымдарын
қабылдау әдістерінің
ерекшеліктері;
- кез келген түрлері
дәнекерлеуге
қойылатын талаптар;
- жұмыс күрделілігі
деңгейлерін және әр
түрлі
дәнекерлеушілердің
біліктілігін ажырату;
- өлшеу құралдарының
түрлері және типтері,
оларға
қойылатын
МЕМСТ талаптары;
- арматуралы және
металл бұйымдар мен

жүзеге
асыратын
құрылғылармен жұмыс;
- үлгілер, кондукторлар
өлшемдерін бақылау
- сызбалар, МЕМСТ, ҚР
СТ және жобалардан
қажетті ақпаратты бөліп
алу;
-статистикалық
деректерді жинау және
өңдеу (талдау)
-өнімнің
(бастапқы
материал, бөлшек және
т.б.)
нормативті
құжаттар,
техникалық
шарттар, сызбалар мен
жобалар
талаптарына
сәйкестігі туралы шешім
қабылдау
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құрылымдарды
қабылдау тәсілдері;
сапа
бойынша
құжаттар дайындауға
қойылатын талаптар
КҚ 2. 2.2 Темір бетон - бақылау жүргізу
Жұмыс
бұйымдары- түрлері мен әдістері;
сызбалары ның сапасын техникалық
мен
бақылауды
қажет
бақылау
сұлбаларын
ететін
негізгі
а
сәйкес
технологиялық
қалыптард
үдерістер;
ы армирлеу
- заңдар, техникалық
КҚ 2. 2.4
регламенттер
және
Бетон
басқа
да
НҚ
қоспасына
талаптары;
тапсырыс
технологиялық
беру және
сызбалар түрлері және
қабылдауд
арматура бұйымдары,
ы
жүзеге
темір
батон
асыру.
бұйымдары
мен
КҚ 2. 2.5
құрылымдары
Қалыпты
өндірісіндегі сапаны
бетондауды
бақылау
жүзеге
ерекшеліктері;
асыру.
- арматура және темір
КҚ 2. 2.8
бетон бұйымдарына
Бұйымдард
қойылатын талаптар
ы ТҚБ және
мен рұқсаттар;
- өлшеу құралдарын
пайдалану;
- темір бетон бұйымдары
мен құрылымдарында,ы
ақаулықтарды анықтау,
ажырату
және
жою
мүмкіндіктерін бағалау,
технолог
және
цех
шеберімен
бірге
үйлестіру
әрекеттерін
дайындау және жүргізу;
-рұқсат
кестелерін
пайдалану;
- бақылау нәтижелерін
статистикалық
әдістермен өңдеу;
-темір
бетон
бұйымдарына жүктемені
есептеу және қаттылығы
беріктігі мен жарылуға
тұрақтылығын бағалау;
-темір
бетон
бұйымдарының
өндірісіне
қажетті
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- өлшеу құралдарымен БҚ 1- БҚ 10
жұмыс дағдылары;
анықтамалық
әдебиеттермен жұмыс
сынақ
құрылғыларымен
жұмыстар
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КҚ 2. 1.1 Арматура
Материалда бұйымдарын
рды
дайындау
қабылдауд
ы
жүзеге
асыру.
КҚ 2. 1.2
Металды
коррозияда
н тазарту
(қажет
болған
жағдайда).
КҚ 2. 1.3
Металды
дайындауд

дайын өнім
қоймарына
жіберу.
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- өлшеу құралдарының ақпаратты сызбалардан,
түрлері мен типтерің, МЕМСТ ҚР СТ және
оларға
МЕМСТИ жобалардан алу.
қоятын талаптары;
- бақылау нәтижелерін
өңдеудің
статистикалық
әдістері;
-сапа
бойынша
құжаттарға қойылатын
талаптар
Кәсіптік модульдер
Біліктілік: – Арқаулаушы - дәнекерлеуші
металдар
мен құрылғыларды тазалау,
кесу, БҚ 1- БҚ 10
балқымалар
жұмысқа дайындау;
дәнекерлеу ме өруді
қасиеттері,
оларды - дәнекерлеу жапсарлары жүзеге
асыратын
зерттеу
әдістері, мен
балқыма құрылғылармен жұмыс
материалтанудың
жасау дағдылары.
жабындарының
үлгілер
және
түрлерінің
даму болашағы;
белгіленген айырмашылықтары және кондукторлармен
қасиеттері
бар олардың сипаттамалары; жұмыс дағдылары.
дәнекерлеу
және
батонды
алудың балқыма материалдарын
теориялық негіздері;
таңдау,
-негізгі технологиялық негізделген
сапалы
үдерістер:
бетон бөлшектерді
мақсатында
қоспаларын дайындау, жалғау
әр түрлі темір бетон дәнекерлеу
дұрыс
бұйымдарын қалыптау материалдарын
және оларды жылулық таңдау
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ы
жүзеге
асыру
(түзету,
кесу).
КҚ 2. 1.4
Арматура
бұйымдарын
дайындауды жүзеге
асыру
(бүгу, тегіс
торлар
дайындау).
КҚ 2. 1.5
Көлемдік
қаңқаларды
дайындау-ды
жүзеге
асыру (дәнекерлеу, өру).
КҚ 2. 1.6
Төсеме
бөлшектерін
дайындауды
жүзеге
асыру.

өңдеу;
-дәнекерлеу
және
балқыту барысындағы
металлургиялық
үдерістер
негіздері,
дәнекерлеу жапсарының
құрылысы,
дәнекерлеу
және
балқыма
материалдары, дәнекерлеу және
балқыту құрылғылары;
-болатты дәнекерлеудің
негізгі
технологиялық әдістері,
белгіленген
параметрлер бойынша
дәнекерлеу
режимдерін
анықтау
параметрлері,
дәнекерлеу
жапсарларының
негізгі
ақаулықтары
және
олардың
туындау
себептері;
- заманауи дәнекерлеу
құрылғыларының
негіздері
және
пайдалану ережелері
мен қорек көздері;

- жұмыс сызбалары мен
сұлбаларын
оқу,
олардың
талаптарын
орындау.
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- метрология және
өлшеу
құралдары
негіздері;
-дәнекерлеу жұмыстарын
жүргізудің
қауіпсіздік техникасы
және қоршаған ортаны
экологиялық
қорғау
шаралары
КҚ 2. 1.1 Арматура
-металл
құрылымМатериал- және металл дарын құрастыру мен
дарды
құрылымдар дәнекерлеу технолоқабылдауды ын дайындау гиясының негіздері;
жүзеге
- дәнекерлеу және
асыру.
кесу
режимдерінің
КҚ 2. 1.2
негізгі параметрлері;
Металды
дәнекерлеу
коррозияда
құралдарымен жұмыс
н тазарту
барысындағы негізгі
(қажет
қауіпсіздік ережелері;
болған
- дәнекерлеу түрлері;
жағдайда).
-дәнекерлеу
КҚ 2. 1.3
үдерістерінің
Металды
сипаттамалары
мен
дайындауды
ерекшеліктері.
жүзеге
-дәнекерлеуге
асыру
арналған
энергия
(түзету,
көздері;
кесу).
- қорғаныш газдары
дәнекерлеушінің
жұмыс
орнын
ұйымдастыру;
- электрлік дәнекерлеу
және газ дәнекерлеу
жұмыстарын
орындау
барысында дәнекерлеу
жұмыстарын
орындау
техникасын
меңгеру,
құрылғыларды
баптау
және реттеу;
- химиялық құрамының
негізінде
балқыманың
дәнекерленуін бағалау,
балқыманың
механикалық
қасиеттерін сипаттау;
дәнекерлеу
режимдерінің
негізгі
параметрлерін есептеу;

25

дәнекерлеу БК 1- БК 10
құрылғыларындағы
жұмыс дағдылары;
үлгілер
мен
кондукторларды орнату
және
белгілеу
жұмыстары;
электродтар,
дәнекерлеу
элементтерін
қармауыштар дайындау
жұмыстары
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КҚ 2. 1.4
Арматура
бұйымдарын
дайындауды
жүзеге
асыру (бүгу,
тегіс торлар
дайындау).
КҚ 2. 1.5
Көлемдік
қаңқаларды
дайындауды
жүзеге асыру (дәнекерлеу, өру).
КҚ 2. 1.6
Қасбет
бөлшектерін
дайындауды
жүзеге
асыру.

мен
электрод
жабындарының
дәнекерлеу доғасына
әсерінің ерекшеліктері
-термиялық
дәнекерлеу циклының
әсерінде қатты денеде
жылудың таралуы;
-өнеркәсіптік балқыманың дәнекерленуін
бағалау критерийі;
-автоматты дәнекерлеу өндірісінің негізгі
технологиялары;
-дәнекерлеу
түзеткіштері
мен
трансформатор құрылғылары құрылысы; стандартты
дәнекерлеу
түзеткіштері
мен
трансформаторлардың
вольтамперлік
сипаттамалары;
-дайындалатын
дәнекерлеу
құрылғыларының
номенклатурасы;
-дәнекерлеу құрылым-

- материалды түрлері
бойынша
қабылдауды
жүзеге асыру;
- болат және арматура
құрылымын дайындауды
жүзеге асыру;
үлгілер
мен
кондукторларды орнату
және
белгілеу
дағдыларын меңгеру;
- ілмектерді дайындау,
электродтарды таңдау,
дәнекерлеу элементтерін
қармау
тәсілдерін
меңгеру;
- металл құрылымдарды
құрастыруды
жүзеге
асыру;
- металл құрылымдарды
дәнекерлеуді
жүзеге
асыру;
жұмыс
өндірісі
барысында
қауіпсіздік
техникасы
ережелерін
қолдану.
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КҚ 2. 2.5
Қалыпты
бетондауд
ы жүзеге
асыру.
КҚ 2. 2.6
Бұйымдарды

Біліктілік
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дарын дайындау мен
әзірлеуге қойылатын
талаптар;
- дәнекерлеу өндірісінің
механикалық
құрылғыларын жіктеу;
-дәнекерлеу
барысындағы түр өзгеріс
және кернеу себептері;
-металл
құрылымдарын
дәнекерлеуге
арналған құрылғылар
мен білдектер;
-дәнекерлеуге арналған
металл
құрылымдарын
дайындау мен өткізуді
жобалаудың заманауи
технологиялары.
Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі
қалыптаушы – бетоншы- стропальші
құрылыс - құрылғыны жұмысқа - араластыру, мөлшерлеу БҚ 1- БҚ10
Бетон
материалдарының
дайындау;
және
тасымалдау
қоспасын
түрлері және олардың бетонға
қажетті құрылғыларымен жұмыс
дайындау
қасиеттері;
материалдарды таңдау, дағдылары;
- өндіріс және қолдану олардың
жарамды- - бетон қоспасының
технологиясының
лығын
анықтау, негізгі
қасиеттерін
ерекшеліктері,
нормативті құжаттама анықтау дағдылары
құрылыс
талаптарын
ескере
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жылулық
өңдеуге
тапсыру.

материалдарының
отырып
басқа
да
құрылымы, қасиеттері материалдарды анықтау
мен құрамының өзара
байланысы;
-бетон танудың және
белгіленген қасиеттері
бар батонды алудың
технологиялық
негіздері;
-негізгі технологиялық
үдерістер:
бетон
қоспаларын дайындау,
әр түрлі темір бетон
құрылымдарын
қалыптау және оларды
жылулық
өңдеу,
сонымен
қатар,
өндірістік бақылау;
-материалдарды
мөлшерлеу
мен
араластыруға қажетті
және материалдарды
сақтау
мен
тасымалдауға
арналған құрылғылар;
- бетон қоспаларын
тасымалдау ережелері;
- метрология негіздері
және
өлшеу
28
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КҚ 2. 2.1
Қалыптарды
дайындау
(тазалау,
майлау,
құрастыру)
КҚ 2. 2.2
Жұмыс
сызбалары
мен сұлбаларына
сәйкес қалыптарды
армирлеу
КҚ 2. 2.3
Қорғаныш
тық қабат
бекіткіште
рінің
қосалқы

құралдары;
-дәнекерлеу
жұмыстарын жүргізу
қауіпсіздігі техникасы
және қоршаған ортаны
экологиялық
қорғау
шаралары.
Темір
бетон - бетондардың негізгі
сипаттамалары
мен
бұйымдарын
сапа көрсеткіштері,
дайындау
- бетон және темір
бетон
бұйымдарын
дайындаудың негізгі
технологиялары,
құрылыс нормалары,
МЕМСТ және басқа да
нұсқаулық
материалдары;
- бетон қоспасын
тасымалдау
құрылғылары, бетон
қоспасын,
бетон
қоспаларын
төсеу
құрылғыларын
тасымалдау шарттары
мен ережелері;
металдар
мен
балқымалар
қасиеттері,
оларды
қабылдау
және
қалыптау құрылғылары
мен
қалыптарын
жұмысқа дайындау;
- қалыпта арматура
қаңқасын құрастыру;
- төсеме бөлшектерін
салу;
- қорғаныш қабатының
қалыңдығын анықтау
- өлшеу құралдарын,
үлгілер
мен
кондукторларды
пайдалану

29

- бетон бөлгіш және БҚ 1- БҚ 10
виброқұрылғылармен,
кондукторлар,
үлгілер
және
аспаптармен
жұмыс дағдылары;
- алдын ала керіліске
арналған құрылғылар.
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КҚ 3.2
Дайындауға
материалдық және
еңбек
шығындары
н қысқарта
отырып,
өнімнің

бөлшектерін
орнатуды
жүзеге
асыру.
КҚ 2. 2.7
Бұйымдар
ды
қалыптан
шығару.
КҚ 2. 2.8
Бұйымдарды ТҚБ
және дайын
өнім
қоймалары
на жіберу.

Құрылыс
материалдары
мен
олардың
құрылымдарының
негізгі
қасиеттерін
зерттеу
- құрылымдық және
құрылыс материалдарының
құрамы,
құрылысы
мен
қасиеттерінің
өзара
байланысы;
- максималды ресурс
және энергия үнемдеу
жағдайында

- қажетті тиімділік,
қауіпсіздік және сапа,
үнемділік
және
пайдалану жағдайында
ғимараттардың
тиімділігін қамтамасыз
ететін
құрылымдық
материалдарды дұрыс
таңдау;

Кәсіптік модульдер

Біліктілік Техник-технолог

зерттеу
әдістері,
материал
танудың
даму болашағы;
темір
бетон
қасиеттері;
темір
батон
бұйымдарын
сынау
әдістері;
- метрология және
өлшеу
құралдары
негіздері;
- техника қауіпсіздігі
және қоршаған ортаны
экологиялық
қорғау
шаралары
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БҚ 1- БҚ 10
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жоғары
сапасы
сақталуын
қадағалау.
КҚ 3.4
Технология
лық үдеріс
картасын
құрастыруғ
а және
басқа да
технология
лық құжаттамаларды
дайындауға
қатысу.
КҚ 3.5 Өнім
жарамсыздығын
анықтауға
қатысу,
оның алдын
алу және
салдарын
жоюға
қатысу.
КҚ 3.7
Біліктілігі
жоғары

материалдардың
белгілі құрылымы мен
қасиеттерін
қалыптастыру әдістері;
-құрылыс материалдарын зерттеу әдістері
және олардың сапа
көрсеткіштерін
бағалау әдістері

- қоршаған ортаның
материал
мен
құрылымға
әсерін
талдау,
белгілі
пайдалану шарттарындағы құрылыс және
құрылымдық
материалдарға қойылатын
талаптарды белгілеу
-материалдар
мен
құрылымдардың физикалық
және
механикалық
қасиеттерін бақылау әдістері
мен
құралдарын
қолдану.
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маманның
басшылығы
мен озық
технологиялық
үдерістерді
және
қарапайым
өнім түрлері
мен олардың
элементтерін
өндірудің
оңтайлы
режимдерін
енгізу,
әзірленетін
жобалардың
техникалық
тапсырмаға
және
қолданыстағы
нормативті
құжаттамаға
сәйкестігін
қамтамасыз
ету
КҚ 3.1
Темір
бетон - құрылыс нормалары, - әр түрлі мақсаттағы
Бұйымдар- және металл МЕМСТ және басқа да бетон құрамын таңдау
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БҚ 1- БҚ 10
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ды дайындау кестесін
орындау
үшін қалыптаушылар
мен арматурашылар
бригадасына
тапсырмала
р беру үшін
жұмыс
сызбалары
негізінде
эскиздер
дайындау.
КҚ
3.2
Дайындауға
материалдық
және
еңбек
шығындары
н қысқарта
отырып,
өнімнің
жоғары
сапасы
сақталуын
қадағалау.

бұйымдар мен
құрылымдар
өндірісі
үдерісін
ұйымдастыру
нұсқаулық
материалдар;
- бетондардың негізгі
сипаттамалары
мен
сапа көрсеткіштері;
- бетон және темір
бетон
бұйымдарды
дайындау
технологиясының
негізі; - бетон және
темір
бетон
құрылымдарды
сынаудың
негізгі
әдістері;
-арматуралық
болаттар, темір бетон
бұйымдарына
арналған элементтер; дәнекерлеу
жалғауларының
түрлері;
- төсеме бұйымдар
түрлері;
- арматураны алдын
ала керу;
- цехтерді жобалау
нормалары;
- өндірістік үдеріс
құрылымы;

бойынша
есептеулер
жүргізу;
- сапасы белгіленген
бетон құрамын таңдау;
темір
батон
бұйымдарын өндірудің
технологиялық
сызбаларын дайындау;
темір
бетон
бұйымдарын дайындау
технологиялық үдерісін
жобалау;
темір
батон
бұйымдарды
дайындауға
технологиялық
карта
құрастыру.
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КҚ
3.3
Технология
лық
реттіліктегі
барлық
операциялар бойынша бұйымдарды
дайындау
және
бақылау
үдерісінде
бөлшектердің операциялық
бағдарын
бақылауды
жүзеге
асыру.
КҚ 3.4
Технологиял
ық үдеріс
картасын
құрастыруға
және басқа
да технологиялық құжаттамалар-

-темір
бетон
бұйымдарын
технологиялық
жобалау кезеңдері;
- метрология негіздері
және
өлшеу
құралдары;
-қауіпсіздік техникасы
және қоршаған ортаны
қорғау шаралары.
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ды дайындауға
қатысу.
КҚ 3.5 Өнім
жарамсыздығын
анықтауға
қатысу,
оның алдын
алу және
салдарын
жоюға
қатысу.
КҚ 3.6 ЕҚ
және ТҚ
ережелері
сақталуын
қадағалау.
КҚ 3.7
Біліктілігі
жоғары
маманның
басшылығы
мен озық
технологиялық үдерістерді және
қарапайым
өнім түрлері
35
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мен олардың
элементтерін
өндірудің
оңтайлы
режимдерін
енгізу,
әзірленетін
жобалардың
техникалық
тапсырмаға
және
қолданыстағы
нормативті
құжаттамаға
сәйкестігін
қамтамасыз
ету
КҚ
3.2
Дайындауға
материалдық
және
еңбек
шығындарын
қысқарта отырып, өнімнің жоғары
сапасы

Кәсіпорынды , құрылыс
бұйымдары
мен
құрылымдарын
ұйымдастыру,
жоспарлау
және басқару
- Құрылыс бұйымдары
мен
құрылымдары
кәсіпорындарын
ұйымдастыру,
жоспарлау
мен
басқарудың отандық
және
шетелдік
тәжірибелерін білу

- нақты басқарушылық
шешімдерді қабылдау;
- өз бетінше жұмыс
жасау
барысында
теориялық
білімін
пайдалану;
- арнайы нормативті
әдебиеттермен жұмыс
жасау;
-өндірісті
барлық
материалдық-
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сақталуын
қадағалау.
КҚ 3.4
Технология
лық үдеріс
картасын
құрастыруға және
басқа да
технология
лық құжаттамаларды
дайындауға
қатысу.
КҚ 3.7
Біліктілігі
жоғары
маманның
басшылығы
мен озық
технологиялық үдерістерді және
қарапайым
өнім түрлері
мен олардың
элементтерін
өндірудің
оңтайлы

техникалық және еңбек
ресурстарын
тиімді
пайдалану
жолдарын
анықтау.
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режимдерін
енгізу,
әзірленетін
жобалардың
техникалық
тапсырмаға
және қолданыстағы
нормативті
құжаттамаға
сәйкестігін
қамтамасыз
ету
КҚ 3.2
Дайындауға
материалдық және
еңбек
шығындарын
қысқарта
отырып,
өнімнің
жоғары
сапасы
сақталуын
қадағалау.
КҚ 3.6 ЕҚ
және ҚТ

Темір бетон
және металл
бұйымдар мен
құрылымдарды өндіру
үдерісін автоматтандыру
-автоматиканың
теориялық негіздері;
- темір бетон және
металл
бұйымдар
өндірісіндегі
автоматты бақылау мен
басқару саласындағы
негізгі ұғымдар
-технологиялық
үдерістерді автоматты
және автоматтандырылған
басқару
жүйелерінің мәні;

қолданыстағы
нормативті-техникалық
құжаттама
негізінде
жеке
машиналар,
аппараттар
мен
технологиялық
желілерді бақылау мен
басқаруды
автоматтандыру
тапсырмаларын дайындау;
-технологиялық үдерістерді
автоматты
басқару
мен
бақылаудың
құрылымдық
және
қызметтік сызбаларын
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сақталуын
қадағалау
КҚ 3.7
Біліктілігі
жоғары
маманның
басшылығы
мен озық
технологиялық
үдерістерді
және
қарапайым
өнім түрлері
мен олардың
элементтерін
өндірудің
оңтайлы
режимдерін
енгізу,
әзірленетін
жобалардың
техникалық
тапсырмаға
және
қолданыстағ
ы
нормативті
құжаттамаға

дайындау;
- бұйымдар өндірісінің
тұрақтылығын, тиімділігін және сапасын
арттыру
мақсатында
құрылыс индустриясы
зауыттарында
автоматтандырылған
желілердің
ролін
анықтау;
-құрылыс индустриясындағы
өндірістік
үдерістерді
автоматтандырудың
мақсаттылығы
мен
әлеуметтік-экономикалық
тиімділігін
негіздеу
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сәйкестігін
қамтамасыз
ету
КҚ 3.1
Бұйымдарды
дайындау
кестесін
орындау
үшін
қалыптаушы
лар мен
арматурашы
лар
бригадасына
тапсырмалар
беру үшін
жұмыс
сызбалары
негізінде
эскиздер
дайындау.
КҚ 3.4
Технологиял
ық үдеріс
картасын
құрастыруға
және басқа
да технологиялық құ-

Темір бетон
және металл
бұйымдары
зауыттарында
стандарттау,
сертификаттау және аккредиттацияны
ұйымдастыру
-стандарттау
міндеттері,
оның
экономикалық
тиімділігі;
- жалпы техникалық
және
ұйымдастырушылық-әдістемелік
стандарттардың жүйелерінің
(кешендер)
негізгі ережелері;
-сапа
жүйесін
стандарттау,
сертификаттау және
құжаттаудың негізгі
анықтамалары;
-терминология, өлшем
бірліктерінің
қолданыстағы
стандарттармен және
оқу пәндеріндегі ӨЖ
бірліктері;
- сапаны растау формалары;
-сапа
жүйесінің
құжаттамасы;
-терминологияның,

- Кәсіптік қызметінде
сапа
жүйесінің
құжаттамаларын
пайдалану;
- өндірістік қызметтегі
стандарттау
мен
сертификаттаудың
негізгі
ережелерін
пайдаланып,
қолданыстағы
нормативті
базаға
сәйкес технологиялық
және
техникалық
құжаттаманы ресімдеу;
-қолданыстағы
стандарттар
мен
халықаралық
ӨЖ
жүйесіне
сәйкес
жүйелік емес өлшем
бірліктерін келтіру;
-сапа
жүйесінің
құжаттамасын қолдану;
-негізгі
өнімдер
(қызметтер) түрлеріне
нормативті
құжаттардың
талаптарын
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жаттамаларды
дайындауға
қатысу.
КҚ 3.7
Біліктілігі
жоғары
маманның
басшылығы
мен озық
технологиялық
үдерістерді
және
қарапайым
өнім түрлері
мен олардың
элементтерін
өндірудің
оңтайлы
режимдерін
енгізу,
әзірленетін
жобалардың
техникалық
тапсырмаға
және қолданыстағы
нормативті

өлшем бірліктерінің
қолданыстағы
стандарттармен және
оқу пәндеріндегі ӨЖ
бірліктерімен бірлігі;
-жүйелердің
(кешендер)
жалпы
техникалық
және
ұйымдастырушылықәдістемелік
стандарттардың негізгі
ережелері;
-өнім сапасын арттыру
негіздері;
- техникалық және
зертханалық
бақылауды
талап
ететін
негізгі
технологиялық
үдерістерді біледі;
- заңдар, техникалық
регламенттер,
МЕМСТ
ИСО/ХЭК
17025 және басқа да
НҚ талаптары
-бақылау
және
сапасын
сынау
түрлері.

қолдану;
- өнімді сынау мен
бақылауды жүргізу;
- санақтық қабылдау
бақылауы.
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КҚ 4.1
Техникалық
параметрлерді оңтайландыру
және шығарылатын
өнімнің
сапасын
арттыру
бойынша,
жаңа
технологиялар мен өнім
түрлерін
енгізу
бойынша
эксперимент
тік-зерттеу
және есептік-эксперименттік
жұмыстарды

құжаттамаға
сәйкестігін
қамтамасыз
ету

Темір
бетон
құрылымдарды
есептеу
мен
құрылымдауды орындау

Біліктілігі Кіші инженер-технолог
Кәсіби модульдер
- бетонның, болат - қолданыстағы нормаарматураның
және тивті, техникалық және
темір
бетонның анықтама әдебиеттерді
физикалықпайдалана
отырып,
механикалық
ғимараттар
мен
қасиеттері;
құрылыстардың құрама
- түрлі қызу жағдайлар және
тұтас
темір
кезіндегі
темір бетонды құрылыстарын
бетонды
есептеу
және
элементтердің
құрылымдау;
кедергісінің
-темір
бетонды
ерекшеліктері;
құрылымдарды
-әрекеттегі
жобалау;
жүктеменің құрылысы -осы
құрылымдарды
мен
қиыстыруының күшейту мен қалпына
қабылданған
келтіруді жүзеге асыру
құрылымдық сызбасы
негізінде
олардың
қиылысуы
мен
арматуралауының
қолайлы
өлшемін
тағайындаумен темір
бетонды элементтерді
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жобалау негіздері;
-өнеркәсіптік
пен
азаматтық мекемелер
және ғимараттардың
негізгі темір бетонды
құрылыстарының
құрылымдық
ерекшеліктері;
- құрама және тұтас
темір
бетоннан
жасалған ғимараттар
мен құрылыстардың
құрылымдық
сызбаларын тұтастыру
қағидалары;
-құрама элементтердің
жіктері
мен
жалғамаларының
негізгі құрылымдары
және оларды есептеу;
-темір
бетонды
құрылыстарды
жобалау
бойынша
негізгі
нормативті
және
КҚ 4.1
-металл
Металл
Техникалық құрылымдар- құрылымдардың
параметрлер ды
есептеу құрылымдық
ді оңтайформаларының даму
мен

жүргізу

- жобалау нормалары
талаптарын
есепке
алып, құрылысы мен
оның элементтері үшін
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ландыру
және шығарылатын
өнімнің
сапасын
арттыру
бойынша,
жаңа
технологиялар мен өнім
түрлерін
енгізу
бойынша
эксперимент
тік-зерттеу
және
есептікэксперимент
тік
жұмыстарды
жүргізу
КҚ 4.1
Техникалық
параметрлер
ді
оңтайландыр
у және
шығарылаты
н өнімнің
кәсіби
қызметті
жүзеге
асырумен
байланысты
мақсаттарды қою және
міндеттерді айқындау;
- маркетингтік зерттеу
нәтижесінде
алынған
ақпаратты пайдалану;

Маркетингтік
зерттеулер
және
жаңа
өндіру
өнім
қажеттіліктерін анықтау
- стратегиялық және
тактикалық жобалау
қағидалары;
- маркетолог қызметі;
- БАҚ жұмыс жасау
тәртібі;
бюджетті
қалыптастыру тәртібі

материал таңдау;
түрлі
формадағы
ғимараттардың
құрылысы мен олардың
орналасу сызбаларын
құрастыру,
элементтердің жалғану
түйіндерін жасау;
- элементтер құрылысы
мен
күшіндегі
жүктемені анықтау;
-элементтердің
қиықтарын таңдай білу,
олардың төзімділігін,
тұрақтылығын
және
қаттылығын тексеру

құрылымдау- беталысы;
- шекті күйі бойынша
ды орындау
металл құрылымдарды
есептеу әдісі;
- элемент түйіндерінің
жалғануын
есептеу
ережелері;
дайындау,
тасымалдау, жөндеу
және
техникалық
пайдалану талаптарын
ескере отырып, металл
құрылымдары
құрылысының
ережелері
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қызмет БҚ 1- БҚ 10
бойынша
жүйелік
жинақтау, өңдеу және
мәліметтерді талдау;
Нарықтың даму жағдайы
мен
беталысын
(конъюнктурасын)
бағалау;
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сапасын
арттыру
бойынша,
жаңа
технологиял
ар мен өнім
түрлерін
енгізу
бойынша
эксперимент
тік-зерттеу
және
есептікэксперимент
тік
жұмыстарды
жүргізу
КҚ 4.2
Құрылыс
материалда
ры мен
құрылымда
рын
жүргізу;
КҚ 4.3
Құрылыс
материалда
ры
мен
құрылымда

және
маркетолог
жұмысын жоспарлау;
ұйымдағы
дағдарысты
шешу
кезіндегі іс-шаралар
жүйесі;
жарнама
мен
байланыс
бөлімінің
қоғаммен
жұмыс
жасауының тиімділігін
бағалау тәртібі;
ҚР
маркетинг
қызметін
реттейтін
және реттемелеуші ҚР
негізгі заңдары және
заң күшіндегі актілері;
сарапшылық
қорытынды
мен
есептер
үшін
материалдарды
құрастыру
мен
рәсімдеу тәртібі;
инновациялық
жобаларды
бағалау
мен іріктеу әдістемесі;
- маркетинг, жарнама
және PR саласындағы
зерттеулердің
тақырыптары

- ұйымның бәсекелес
ортасының
кешенді
және
жағдайлық
талдауын жүргізу;
есеңгіреу
және
уақыттың
шектеулі
жағдайында
шешім
қабылдау;
стратегиялық
жоспарлаудың
сарапшылық
дағдыларын игеру;
теориялық
және
эксперименттік
зерттеудің,
сапалық
талдау
мен
модельдеудің әдістерін
пайдалану;
- негізгі маркетингтік
бағдарламаларды жасау
және жүзеге асыру;
- өнімдердің бәсекеге
қабілеттілігін арттыру
мақсатында
бар
құрылымдарды,
технологиялар немесе
материалдарды
жақсарту жолын табу;
-жаңа
бәсекеге

Тұтынушы
жүрістұрысын зерттеу;
Бәсекелестердің,
жеткізушілердің,
делдалдардың қызметін
талдау;
Өнімді
өткізу
каналдарын
қалыптастыру
және
ынталандыру
құралдарын
бағытты
қолдану.
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рының
сапасын
сертификат
тау
мен
бақылау
бойынша
жұмыстар
жүргізу;
КҚ 4.5
Материалда
р мен
құрылымда
рды
дайындауд
ың жаңа
технология
ларын
өндірісте
оңтайланды
ру, жетілдіру және
енгізу
КҚ 4.7
Кәсіпорынды
және/немесе
оның
құрылымдық

бойынша
ғылымитәжірибелік
ақпараттарды жинау
мен
жүйелендіру
туралы
- нарықта беделді
және
бәсекелестік
бағытты
арттыру
мақсатында нарықтық
қадағалау, сауалнама
сұрастыруды,
экспериментті жүргізу
әдістемесі.

қабілетті өнім жасау
үшін
ғылым
мен
техниканың
жаңа
жетістіктерін
пайдаланудың
тәсілдерін анықтау;
-бәсекелестер
тәжірибесі
мен
нарықтық
жағдаятты
зерттеуді
жалпылау
бойынша аналитикалық
жұмыстар жүргізу;
-модельдік
дайындамалар жасау,
эксперименттік
және
сынама
жұмыстар
жүргізу.
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бөлімшелерін)
ұйымдастыр
у және оның
өндірістікшаруашылық қызметін басқару
бойынша
жұмыстарды жүргізу
КҚ 4.1
Құрылыс
Техникалық материалдапараметрлер ры
ді оңтайлан- өндірісінде
дыру және ресурс
шығарылаты үнемдеу
н
өнімнің бойынша
сапасын
шараларды
арттыру
ұйымдастыру
бойынша,
жаңа
технологиял
ар мен өнім
түрлерін
енгізу
бойынша
эксперимент
тік-зерттеу
- ресурс үнемдеу мен
ресурс пайдаланудың
негізгі көрсеткіштері;
табиғи-ресурсты
әлеуетке әсер ететін
ықпалдар;
техногенді
қалдықтар
мен
қосалқы
өнімдерді
жіктеу, олардың қайта
өңдеудің
негізгі
бағыттары;
құрылыс
индустриясында
энергияны үнемдеудің
негізгі бағыттары мен
тәсілдері;
- өндіріс тиімділігін

табиғи-ресурсты
әлеуетті
ұтымды
пайдалану;
- тиімді материалдар
жасау
кезінде
жергілікті
шикізат
ресурстарын
және
өнеркәсіп қалдықтарын
пайдалану
мүмкіндіктерін
теориялық
және
эксперименттік түрде
бағалау;
- озық қалдықсыз және
аз
қалдықты
өндірістердің
технологиялық
сызбасын құрастыру;
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БҚ 1- БҚ 10
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және
есептікэксперимент
тік
жұмыстарды
жүргізу;
КҚ 4.2
Құрылыс
материалда
ры
мен
құрылымда
рын
жүргізу;
КҚ 4.5
Материалда
р
мен
құрылымда
рды
дайындауд
ың
жаңа
технология
ларын
өндірісте
оңтайланды
ру,
жетілдіру
және енгізу
КҚ 4.7
Кәсіпорынд

арттырудың
негізгі
жолдары;
құрылыс
материалдары өндірісі
технологиясында
экологиялық
қауіпсіздіктің
негіздері;
өмір
кезеңінің
барлық сатыларында
құрылыс
материалдарының
қауіптілік көздері;
-техникалықэкономикалық
және
экологиялық
артықшылықтарды
есеп алып құрылыс
материалдарын таңдау
тәртіптері

құрылыс
материалдары
өндірісінде энергия мен
материалды үнемдеуге
бағытталған шараларды
жүзеге асыру;
техникалықэкономикалық
және
экологиялық
артықшылықтарды
есепке алып, үйлесімді
құрылыс
материалдарының
сапасын
бағалауды
жүргізу.
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КҚ 2.1.1КҚ 2.1.6

ы
(және/немесе
оның
құрылымдық
бөлімшелерін) ұйымдастыру
және оның
өндірістікшаруашылық қызметін басқару
бойынша
жұмыстарды
жүргізу
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Өндірістік оқыту мен кәсіптік практика
Кәсіптік практика
орнын Өз жұмыс орнында Дәнекерлеу жұмыстарын БҚ 1- БҚ 10
Арқаулаушы Жұмыс
ұйымдастыру;
еңбекті
оңтайлы жасау кезінде еңбек
ұйымдастыру;
қауіпсіздігі
мен
дәнекерлеуші дәнекерлеу
жұмыстарын
жасау орындалатын
өндірістік санитарияның
жұмыс
кезінде
еңбек жұмыстың
ережелерін, дәнекерлеу
біліктілігін
мен технологиялық үдерісін құрылғысында
жұмы
алу
үшін қауіпсіздігі
өндірістік санитария сақтау;
істеу
дағдыларын
өндірістік
ережелері;
жұмыстарды орындау қолдану;
практика
металдар
мен үшін
құрылғыны, металды дайындау және
қорытпалар
жабдықтарды
және арматуралық
қасиеттері;
аспаптарды техникалық бұйымдарды әзірлеу;
дәнекерлеу
мен пайдалану мен күтудің тегіс торларды, төсейтін
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балқыту
кезіндегі
металлургиялық
үдерістердің негіздері,
дәнекерлеу
байланыстарының
құрылысы,
және
дәнекерлеу
мен
балқытуға
арналған
балқытылатын
мен
дәнекерлейтін
материалдар
және
құрылғылар;
болатты
дәнекерлеудің негізгі
тәсілдері, белгіленген
параметрлер бойынша
дәнекерлеу режимін
орнату
ережелері,
дәнекерлеу
байланыстарының
негізгі ақаулары және
олардың
туындау
себептері;
заманауи дәнекерлеу
құрылғыларының
түрлері,
пайдалану
қондырғысы
мен
ережелері,
қуат
көздері;

ережелерін сақтау;
олардың
жасайтын
жұмыстары
үшін
материалдардың
шығынының нормасын
орындау;
дәнекерлеу жіктері мен
балқытылатын
жабындардың түрлерін
ажырату мен бағалау
және
олардың
сипаттары;
- бөлшектердің сапалы
жалғануын қамтамасыз
ету
мақсатында
дәнекерлеу
мен
балқыма қаптама түрін
және дәнекерлеу мен
балқытатын
материалдарды негізді
және дұрыс таңдау;
өз жұмыс орнында өрт
сөндірудің
негізгі
құралдары
мен
тәсілдерін,
еңбектің
қауіпсіз
және
санитарлық-гигиеналық
әдістерін сақтау.

бөлшектерді дайындау;
үлгілерді,
кондукторларды
белгілеу мен орнату
бойынша жұмыстар;
жиектерін
дайындау,
электродты
таңдау,
дәнекерлеумен
элементтерді
қамту
бойынша жұмыстар.
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қалыптаушы
– бетоншыстропальші»
жұмыс
мамандығын
алу
үшін
өндірістік
практика

КҚ
2.2.1- «Қабырғалық
КҚ 2.2.8
және тұтқыр
материалдар
өндірісіндегі

-дәнекерлеу
жұмыстарын
жүргізудің қауіпсіздік
техникасы
және
қоршаған
ортаны
экологиялық
қорғау
шаралары
Темір бетонды және
металл бұйымдарды
дайындау
бойынша
өндірістік
ғимараттарда
еңбек
қауіпсіздігі
мен
өндірістік санитария
ережелері;
құрылыс
материалдарының
алуан түрлері және
олардың қасиеттері;
өндіріс пен қолдану
технологиясы
ерекшеліктері,
құрылыс
материалдарының
құрамы,
құрылымы
және
қасиеттерінің
өзара байланысы;
бетон енгізудің және
белгіленген қасиеттері
Өндірістік
ғимараттарда
еңбек
қауіпсіздігі
мен
өндірістік
санитария
ережелерін қолдану;
темір
бетонды
құрылысты дайындау
үшін білдек жұмысына
құралдар
мен
құрылғыларды икемдеу
мен қолдану;
бетон үшін қажетті
материалдарды таңдау,
олардың
жарамдылығын
анықтау,
нормативті
құжат
талаптарын
есепке ала отырып,
бетон
мен
басқа
материалдардың негізгі
қасиеттерін анықтау.
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Мөлшерлейтін
және БҚ 1- БҚ 10
тасымалдайтын
құрылғысы
бар
араластырғыш
қондырғыда
жұмыс
жасау дағдылары;
бетонды
қоспаның
негізгі
қасиеттерін
анықтау дағдылары.
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КҚ 3.1КҚ 3.7

Өндірістік
тәжірибе
(мамандық
бейіні
бойынша)

бар бетонды алудың
негіздері;
негізгі
технологиялық
үдерістер:
бетон
қоспаларын әзірлеу,
түрлі темір бетонды
құрылымдарды
қалыптау және оларды
жылулық
өңдеу,
сондай-ақ өндірістік
бақылау;
материалдарды сақтау
мен
тасымалдауға
арналған
құрылғы,
материалдарды
мөлшерлеу
мен
араластыруға арналған
құрылғы;
бетон
қоспалары
тасымалдау ережелері;
метрология мен өлшеу
құралдарының
ережелері.
Өндірісті
басқару
құрылымымен танысу;
кіріспе
нұсқаулық;
практика нысанымен
танысу,
өндірістегі
қауіпсіздік техникасы
Жұмыстарды
атқару
бойынша
есептік
құжатты дайындау;
техникалық
құжаттаманы
өңдеу
және тіркеу және оны
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Жұмыстарды
атқару БҚ 1- БҚ 10
бойынша
есептік
құжатты толтыру және
құрастыру;
техникалық
құжаттаманы өңдеу және
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КҚ 3.1- КҚ Технология3.7
лық

және өртке қарсы
қорғаныс
бойынша
нұсқаулық;
жұмыстарды
атқару
бойынша
есептік
құжаттама;
техникалық
құжаттаманы
өңдеу
және тіркеу және оны
рәсімдеу тәртібі;
технологиялық
карталарды
құрастыру;
жұмыс
сызбалары негізінде
эскиздерді дайындау;
қауіпсіздік техникасы;
бұйымдарды
тасымалдау;
механизмдер
мен
құрылғыларды
қолдану,
сынау және дайын
өнімді
қоймаға
тапсыру
Темір бетонды және
металл
бұйымдар
өндірісі
бойынша
кәсіпорынмен жалпы
танысу;
Жұмыс
сызбаларын,
сметаларды,
жұмыс
өндірісі жобаларын оқу,
жұмыстарды
ұйымдастыру
мен

рәсімдеу тәртібі;
жұмыс
сызбалары
негізінде
эскиздерді
дайындау;
түрлі тағайындаудағы
бетон құрамын таңдау
бойынша есептеулерді
жүргізу;
белгіленген сападағы
бетон құрамын таңдау;
темір
бетонды
бұйымдарды өндірудің
технологиялық
сызбасын жасау;
темір
бетонды
бұйымдарды
жасауға
технологиялық картаны
құрастыру.
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Алынған
мамандық БҚ 1- БҚ 10
шегінде
жұмыстар
атқару (сәйкес дайындық
пен аралас мамандық
бойынша);

тіркеу
және
оны
рәсімдеу тәртібі;
жұмыс
сызбалары
негізінде
эскиздерді
дайындау;
түрлі
тағайындаудағы
бетон құрамын таңдау
бойынша есептеулерді
жүргізу;
технологиялық
карта
бойынша темір бетонды
және
металл
бұйымдарды дайындау.
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КҚ 4.1КҚ 4.10

Диплом
алдындағы
Өндірісті
басқару
құрылымымен танысу;
кіріспе
нұсқаулық;
практика нысанымен
танысу,
қауіпсіздік
техникасы
мен
өндірістегі
өртке
қарсы
қорғаныс
бойынша нұсқаулық;

практика нысанымен
танысу;
негізгі
мамандық
бойынша
өндіріс технологиясын
оқу;
өндірістік
бригада
құрамымен
жұмыс
орнында жұмыс істеу;
атқарылатын
жұмыстың
материалдықтехникалық базасын
ұйымдастыру.

бақылау үшін оларды
бригада пайдалануын
бақылау,
өтінімдерді
рәсімдеу;
жұмыс өндірісі кезінде
пайдаланылатын
техникалық
құжаттаманы рәсімдеу
(жұмыс
журналы,
қабылдау актілері және
т.б.);
бригада
орындайтын
жұмыстардың түрлерін
бақылау,
жұмыс
кестесі,
жұмыстарды
ұйымдастыру
үшін
қолданылатын
құжаттама,
сонымен
қатар, сапаны жедел
бақылау сызбасы.
Ақпараттық
кәсіби
жүйелерді
пайдаланумен
құжаттарды жасау;
темір бетонды және
металл
бұйымдар
өндірісінің
технологиялық үдерісін
жасау;
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Автоматты
жобалау БҚ 1- БҚ 10
жүйесін
(АЖЖ)
қолданумен өндірістің
технологиялық үдерісін,
өндірісті технологиялық
дайындау, бұйымдарды
құрылымдау
үдерісін
жасау;
темір бетонды және

еңбекті қорғау, өртке
қарсы қорғаныс және
қоршаған ортаны қорғау
бойынша
белгіленген
ережелерді
сақтауды
қамтамасыз ете отырып,
жұмыс
бөлімдері
(бригадалардың)
жұмыстарын басқару;
жобалық құжаттаманы
еркін
оқу
және
жұмыстарды
атқару
кезінде оны қолдану;
жүктемелерді рәсімдеу,
жасырын
жұмыстарға
актілерді
құрастыру,
есептік
құжаттаманы
құрастыру.
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жұмыстарды
атқару
бойынша
есептік
құжат;
техникалық
құжаттарды өңдеу мен
тіркеу және оларды
рәсімдеу тәртібі;
жұмыс
өндіруші
шебердің құқықтары
мен міндеттерін оқу;
бригада ішінде еңбекті
ұйымдастыру,
жұмыскерлердің және
инженерліктехникалық
жұмысшылардың
еңбегін төлеу;
дайындау ережелері,
құрылымдық
және
технологиялық
құжаттарды рәсімдеу
мен оқу;
технологиялық
құжаттардың
тағайындалуы
мен
түрлері;
бұйымдарды
жасаудың
технологиялық
үдерісін
жобалау

технологиялық үдерісті
енгізуді
бақылауды
орындау;
жарамсыздық пен ақау
пайда болуына талдау
жүргізу және олардың
алдын алу бойынша
шараларды жасау;
құрылымдық бөлімше
шеңберінде
өндірісті
жоспарлау.

металл
бұйымдар
өндірісінің
технологиялық үдерісін
жасаудың
картасын
құрастыру;
темір бетонды және
металл
бұйымдар
өндірісінің барлық кезеңі
бойынша технологиялық
үдеріс;
өнім
дайындаудың
технологиялық үдерісін
ұйымдастыру;
құрылғының,
шикізат
пен материал шығынын
технологиялық есептеу;
өнім сапасы сәйкестігін
бақылауын жүргізу;
құрылымдық
бөлімше
жұмысын жоспарлауға
қатысу
құрылымдық
бөлімше
жұмысын
басқаруға
қатысу
құрылымдық
бөлімше
қызметінің үдерісі мен
нәтижесін талдау
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әдістемесі; технологиялық және өндірістік
үдерістерді
ұйымдастыру
тәртіптері,
формалары
және
тәсілдері;ақау
түрлері және олардың
алдын алу әдістері;
білдек жабдықтарын
тағайындау; құрылғыны,
құралдарды
және
кесетін
аспаптарды жөндеудің
негізгі қағидалары;
құрылғыны
тиімді
пайдалануды
анықтайтын
талаптарға
жұмыс
орнының
сәйкестігі
белгілері

6. Білім беру бағдарламасының мазмұны (модульдер)
Арқаулаушы- дәнекерлеуші
БЖКМ.00 Базалық жалпы кәсіптік модульдер
БЖКМ. 01

Әр түрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру

Мақсаты:
Әр түрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру дағдылары мен іскерліктерін
жасау, алмалы-салмалы жүкұстайтын құрылғымен жұмыс жасау.
Міндеттері:
Кәсіби модульдерді оқу барысында алынған білімдер мен нормативті-техникалық құжаттар білімін осы үшін қолдану.
Модульге енгізу:
БЖКМ.01 «Әр түрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру» модулі негізгі
деңгей болып табылады және «Арқаулаушы-дәнекерлеуші»,
«Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі қалыптаушы – бетоншы- стропальші» біліктілігі үшін жалпы кәсіптік модульдер циклінде 1413000
«Темір бетонды және металл бұйымдар өндірісі» (түрлері бойынша) мамандығы бойынша негізгі кәсіптік оқыту бағдарламасы құрылымында көрсетілген.
Модульді меңгеру үшін білім алушылар «Электротехника», «Құрылыстық
сызбалар», «Әр түрлі жүктерді тасымалдау», «Жүкұстайтын органдар, алмалы-салмалы жүкұстайтын құралдар мен ыдыстар» сияқты осындай пәндерді
оқу, сонымен қатар, негізгі арнайы білімді алу кезіндегі нормативті-техникалық құжатты (МЕМСТ, ТШ) оқу барысында қалыптасқан білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды қолданады.
Модульді игеру жалпы кәсіптік және кәсіптік модульдерді одан әрі оқу үшін
қажетті негіз болып табылады:
БЖКМ .02 Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін зертханалық сынамалар
БЖКМ. 03 Арматуралық және металл бұйымдар мен құрылымдардың сапасын бақылау
БЖКМ .04 Темір бетонды бұйымдардың сапасын бақылау
КМ. 01 Арматуралық бұйымдарды дайындау
КМ. 02 Арматуралық және металл құрылымдарды дайындау
Модуль мазмұны:
1 бөлім.
Тұрақты тоқ. Электр тоғы. Электр тоғы туралы түсінік. Тоқ тығыздығы.
Электр тізбегі: түсінігі, жіктелуі, белгіленуі және электр тізбегінің элементтерінің бейнеленуі. Өткізгіштердің кедергісі және өткізгіштігі. Температурадан кедергінің тәуелділігі. Ом заңы. ЭҚК. Ом заңы. Өткізгіштердің байланысы: тізбектік, параллель, аралас. Кирхгофтың бірінші заңы. Электр тоғының
жұмыс мен қуаты. Элементтердің байланысы: тізбектік, параллель, аралас.
Басқару мен қорғау аппаратурасы. Қысқа тұйықталу түсінігі. Сақтандырғыштар: жіктелуі, жұмыс тәртібі және қолданылуы. Автоматты сөндіргіштер:
тағайындалуы, сызбасы, жұмыс тәртібі.
№1 практикалық жұмыс . Электр тізбегі параметрлерін есептеу. Электр
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энергиясын қабылдағыш қуаттылығына тәуелді өткізгіш қимасын есептеу.
Айнымалы тоқ. Айналмалы тоқ сипаты. Сипаттамалары: периодтылығы,
жиілігі, фазасы. Олардың өлшем бірлігі және анықтамасы. Айнымалы тоқтың
әрекеттегі мәні. Айнымалы тоқ тізбегіндегі кедергі. Айнымалы тоқ тізбегіндегі кедергі: түрлері (белсенді, индуктивті, сыйымдылық), сипаты, өлшем бірлігі
және анықтамасы. Айнымалы тоқ тізбегін есептеу. Индуктивті және сыйымдылық кедергісін параллель жалғау. Жалпы кедергі анықтамасы. Айнымалы
тоқ қуаты. Қуат коэффициенті.
Үш фазалы айнымалы тоқ. Үш фазалы тоқты алу, оның қасиеті. Жұлдызға
жалғау. Үшбұрышқа жалғау. Үш фазалы тоқ қуаты.
№2 практикалық жұмыс. Үш фазалы тоқ тізбегінің параметрлерін есептеу.
Трансформаторлар. Тағайындалуы, құрылғысы, трансформатордың жұмыс тәртібі. Жұмыс режимі: бос және жұмыс. Үш фазалы трансформатордың
құрылысы мен жұмысының ерекшеліктері. Шартты белгілер. ПӘК және қуат.
Электрлік өлшеу. Электрлік өлшеу құралдарын жіктеу. Шартты белгілер.
Тағайындалуы. Электр шамаларын өлшеу тәртібі: тоқты, кернеуді, кедергіні
өлшеу, оқшаулауды өлшеу, қуатты өлшеу.
№1 зертханалық жұмыс. Амперметр және вольтметр көмегімен электр
шамаларын өлшеу.
Электрлік машиналар. Генераторлар. Электрлік машиналар: тағайындалуы,
жіктелуі. Электр генераторлары: жіктелуі, құрылысы және әрекет тәртібі, сипаты, ПӘК. Электр қозғалтқыштары.
Жіктелуі, құрылысы, әрекет тәртібі, сипаты, ПӘК.
2 бөлім.
Құрылыс сызбасы туралы жалпы мәліметтер. Құрылысқа арналған құрылымдық құжаттың бірыңғай жүйесі мен жобалық құжат жүйесінің талаптары. Сызбалар мен сызықтарды құрудың негізгі ережелері, нормативті-техникалық
құжаттардың түрлері. Құрылыс сызбалары, жобаларының, жөндеу сызбаларының түрлері. Жобалау сатылары. Жұмыс сыбаларын таңбалау. Ғимараттар
сызбалары: қасбеттер, жоспарлар, кесінділер. Бас жоспар.
Жалпы сәулеттік-құрылыстық сызбаларды оқу
Ғимараттардың қозғалмайтын құрылыстары сызбасын оқу
Темір бетонды құрылыстар сызбасын оқу
Панельді және ірі блокты ғимараттар сызбаларын оқу
Металл құрылыстар сызбаларын оқу
3 бөлім . Алуан түрдегі жүктерді тасымалдау. Өндіріс туралы жалпы
мәліметтер.
Халық шаруашылығына арналған матаушылар дайындайтын сала мағынасы.
Аталмыш өндірістік учаскедегі технологиялық үдеріс пен құрылғы туралы жалпы мәліметтер. Матаушы мамандығының мағынасы және оның даму келешегі.
Кәсіпорын (ұйым) аумағына өндірісті (нысанды) тарату. Атқарылатын жұмыстың жоғары сапасын қамтамасыз етуде жұмыскердің кәсіптік шеберлігінің рөлі.
Өндірістегі еңбек қауіпсіздігі, өндірістік санитария және қоршаған ортаны қорғау талаптары. Еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесінің стандарттары туралы жалпы мәліметтер. Еңбек үдерісі мен өндіріс ерекшелігін айқындайтын еңбек туралы заң кодекстері мен басқа да құқықтық актілердің ережелері. Өндірісті мемлекеттік қадағалау, ведомство ішілік және
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жалпы бақылау туралы жалпы мәліметтер. Табиғатты ұтымды пайдалану
мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы бұзушылықтар үшін басшылар мен азаматтардың әкімшілік және заңды жауапкершіліктері. Өнеркәсіптік ботаника мен өндіріс экологиясы туралы түсініктер. Ішкі еңбек
тәртібі ережелері. Жұмыс орнында жұмыскердің жүріс-тұрысының ережелері. Жабдықтарды, құралдарды және т.б. алу, пайдалану және сақтау
тәртібі, сонымен қатар, машиналар мен құрылғыларды пайдалану тәртібі.
Өндірістегі негізгі қауіпті және зиянды факторлар және бақытсыз жағдайлардың себептері. Өндірістік жарақат және кәсіптік аурулар туралы түсініктер. Бақытсыз жағдайлар мен кәсіби аурулардың алдын алудың негізгі әдістері мен техникалық құралдары. ЕҚСЖ стандарттарымен өндірістік құрылғы
мен өндірістік үдерістерге қойылатын талаптар. Сақтандырғыш, қорғау және
дабыл беру түстері құрылысы және қауіпсіздік белгілері. Электрмен жарақат алудың алдын алу бойынша негізгі шаралар. Электрмен жабдықталған
құрылғылар мен аспаптармен жұмыс жасаудың қауіпсіздік ережелері. Электр
қондырғыларын жерге тұйықтау туралы мәліметтер. Өндірістік ортаның негізгі санитарлық-гигеналық факторлары. Экологиялық ауыспалылыққа технологиялар мен техникалық құралдарды бағалау. Жүк көтергіш машиналармен жүктің орнын ауыстыруға және қоймаға апаруға тасымалдау кезінде атмосфераның, судың, жердің мүмкін ластануы. Жұмыскерлердің жеке және
ұжымдық қорғаныс құралдары. Арнайы киім, арнайы аяқ киім, қолды, тыныс алу мүшелерін, басты, көзді және бетті қорғау құралдары. Сақтандырғыш құралдар. Іріктеу, қалыптастыру және пайдалану тәртібі. Қорғаныс
құралдарын таңбалау және сынау. Қорғаныс құралдарын жұмысқа жарамды
күйде сақтау және ұстау тәсілдері. Өндірістегі өрт, газ, химиялық, биологиялық және басқа да қауіп түрлері. ЕҚСЖ стандарттары, өндірістік қауіпсіздік
бойынша ережелер мен нұсқаулықтар. Өндірістік қауіптің туындауының негізгі себептері және олардың алдын алу туралы жалпы мәліметтер. Қауіптің
алдын алудың алғашқы құралдары, оларды пайдалану ережелері. Өндірісте
қауіпті жағдай орын алған кезде жұмыскерлердің әрекеті. Кәсіпорында (нысанда) медициналық қызмет көрсету. Электрмен жарақаттану, механикалық
жарақат, улану, көздің жарақаты, термиялық күю, қышқылмен, сілтімен күю
т.б. кезінде өндірісте алғашқы дәрігерге дейінгі көмек көрсету әдістері. Өндірістегі медициналық қорапша құрамы және пайдалану тәртібі. Өндірісте
бақытсыз жағдай не апат болған кезде басшыны хабардар ету тәртібі. Еңбектің ерекше жағдайлары үшін жұмыскерлерге берілетін жеңілдіктер мен
өтемақылар (мамандық пен өндірістің нақты жағдайларына қолданылады).
Жүк көтергіш крандар туралы негізгі мәліметтер. Кодтық құрылысы, жұмыс құрылғысы, жетегі түрі бойынша крандарды жіктеу. Крандардың ілгекті аспаларының негізгі түрлері. Крандарды пайдалану саласы.
Жүк көтергіш крандарды индекстеу. Крандардың жүктік сипаттамалары.
Кранның жүк көтергіш шамасын, алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғы
массасын есептеу қажеттілігі туралы ереже талаптары. Ғимараттарға, қатарларға, көлік құралдарына крандарды жақындатудың мүмкін шамасы.
Жүкті жылжытудың жұмыс аймағын есепке ала отырып адамдардың өтуі,
көліктің жылжуы, ғимараттан шығу үшін қауіпсіз орындар. Жұмыс аумағында адамдар пайда болған кезде жұмысты тоқтату туралы машинистке дабыл берудің қажеттілігі. Крандардағы жарықтандыру мен дабыл беру.
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Кранның жұмыс қозғалысы, жұмыс операцияларын біріктіру, апаттық дабыл бойынша кранды тоқтату (сөндіру). Ауыстыратын жүкті апаттық түсіру.
Жүк көтергіш машиналарды қауіпсіз пайдалануды ұйымдастыру. Өндірістегі көтергіш-көлік құрылғыларының жалпы сипаты. Көтергіш-көлік
құрылғыларының алуан түрлерін жіктеу және пайдалану аймағы.
Жүк көтергіш машиналар тобы және олардың «Жүк көтергіш крандар
құрылысы мен қауіпсіз пайдалану ережелерінің» жалпы талаптары. Қондырғы, құралдар және қауіпсіздік қондырғылары, тежегіштер мен басқару аппараттары туралы мәліметтер. Жүк көтергіш машиналардың техникалық сипаты
және негізгі параметрлері туралы түсінік, олардың құрылымдық ерекшеліктері (тал, кран-арқалық, көпірлі кран немесе көпірлі түрдегі кран/ өздігінен
жүретін атқыш кран, мұнара кран, порталды және т.б.).
Жүк көтергіш машиналарды, алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғылар мен
ыдыстарды қауіпсіз пайдалануды қадағалау құрылымы. Кәсіпорынға тиісті машиналар мен құрылғыларды жарамды күйде ұстауды қамтамасыз ету бойынша
кәсіпорын (ұйым) басшылығының міндеттері. Жүк көтергіш машиналар жұмысы мен қызмет көрсетуімен байланысты мамандар мен тұлғалар үшін нұсқаулық
мазмұны. Кәсіпорындағы матаушының өндірістік нұсқаулығының мазмұны.
Жүк көтергіш машиналарды пайдаланумен байланысты мамандар мен жұмыскерлерді оқытуға қойылатын талаптар. «Жүк көтергіш крандар құрылысы мен
қауіпсіз пайдалану ережелеріне» сәйкес жауапты тұлғалар мен қызметкерлердің
медициналық куәландыру, аттестаттау, білімдерін мерзімді тексеру тәртібі.
Жүк көтергіш машиналарды, алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғылар мен ыдысты қауіпсіз пайдалануға, сонымен қатар, қызмет етуші қызметкерлерді (матаушыларды, кран машинисттерінің, слесарлардың және
т.б.) жауапты тұлға ретінде мамандарды жұмысқа жіберу тәртібі. Ережелер мен нұсқаулықтарды бұзғаны үшін жұмыскерлердің жауапкершілігі.
Өндірісте жүк көтергіш машиналарды пайдалануды тіркеу, техникалық
куәландыру және рұқсат ету тәртібі. Жүк көтергіш машиналарды, алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғыларды және ыдыстарды жөндеу туралы жалпы
мәліметтер. Жүк көтергіш машиналарды, алмалы-салмалы жүк ұстайтын
құрылғыларды және ыдыстарды қауіпсіз пайдалану үшін қажетті техникалық
құжат. Құжатты жүргізу мен сақтауға жауапты тұлғалар. Жүк ұстайтын органдар, алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғы мен ыдыс. Алмалы-салмалы жүк
кұстайтын құрылғы (матауыштар, траверстер, қармау) туралы жалпы мәлімет.
Жүк ұстайтын құрылғыны жіктеу. Өндірісте қолдану саласы. Алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғыға арналған «Жүк ұстайтын крандар құрылысы мен
қауіпсіз пайдалану ережелерінің» талаптары (дайындау, сынау, таңбалау, есептеу тәртібі және пайдалану, техникалық қызмет көрсету мен жарамсыздық).
Алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғыларды дайындау мен жарамсыздығына қатысты техникалық қадағалау органдарының ақпараттық материалдары.
Алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғының құрылысы мен жұмыс тәртібі.
Алмалы-салмалы құрылғының иілгіш элементтері (болат, кендір, мақтадан істеген, синтетикалық арқандары, дәнекерлеу зәкір шынжырлар және
т.б.) туралы жалпы мәлімет. Болат арқандар. Құрылымдық түрлері, шартты
белгілері. Арқандардың ұштарын жалғау әдістері (жамау, қысқыш, төлкедегі сыналы қосылыс, төлкедегі қысыммен тексеру және т.б.). Түрлі арқандардағы түйіндердің құрылымы. Түйін құрылымына еспе түріндегі (айқыш, бір
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жақты) тізбек бағытына әсері. Арқан ұштарын жалғау әдістерінің «Жүк көтергіш крандары құрылысы мен қауіпсіз пайдалану ережелері» талаптары.
Олардың бұрышынан тігінен иілуіне тәуелді матауыштар тармақтарындағы
жүктеме туралы мәлімет. Алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғылардың болат
арқандарын және арқан беріктігі қоры коэффициентін есептеу туралы түсінік.
Болат және басқа арқандардың иілгіштігі. Болат арқандардың жұмысының қауіпсіздігі мен төзімділігіне қатысты әсер. Үшкіл жүктерді орап байлау кезінде
бұрып жіберетін блоктар мен полиспаст, сондай-ақ қаптама диаметрлерін таңдау.
Матауыштарға арналған өндірісте қолданылатын кендір
және
матадан
жасалған
арқандардың
құрылымы.
Олардың қолдану аймағы. Техникалық қызмет көрсетуі және сақтау.
Алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғылар үшін (калибрленбеген, қысқа
аймақтық, дәнекерлеуші) қолданылатын тізбектер. Техникалық қызмет көрсетуі мен сақтау. Жалғау әдістері. Алмалы-салмалы құрылғылардың басқа
иілгіш элементтері (орамала және т.б.). Қолдану аймағы және техникалық
қызмет көрсетуі.
Алмалы-салмалы
жүк ұстайтын
құрылғылардың (болат және
басқа
арқандардың,
шынжырлардың
және
т.б.)
иілгіш
элементтерінің сұрыптау белгілері мен нормалары. Болат арқандар
мен
шынжырларды
сұрыптау
ережелерінің
талаптары.
Матауыштар және олардың түрлері. Алмалы-салмалы жүк ұстайтын
құрылғылардың (сым арқан арқандарының, карабиндердің, эксцентриктердің,
қармаудың, аспалы бөлшектің, блоктардың және т.б.) құрылымдық элементтері. Матауыштарды қолдану кезінде арқандардың беріктігі мен төзімділігіне
сым арқандардың әсері.
Жүк қармау элементтері (ілмектер, карабиндер және т.б.). Олардың түрлері және қолдану аймағы. Матауыш ілмектеріндегі тұйықталатын құралдар. Алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғыны жылдам және қауіпсіз
пайдалануды қамтамасыз ететін тұйықталатын құралдар құрылымы.
Алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғылардың арнайы қондырғылары (теңгергіш блоктар, гидрокантовательдер және т.б.). Құрылымдық ерекшеліктері, қолдану аймағы, техникалық қызмет көрсету тәртібі.
Алмалы-салмалы жүк ұстайтын құрылғылардың барлық құрылымдық
элементтерін
сұрыптау
белгілері
мен
нормалары. Траверстер
(жазық және көлемді). Құрылымдық түрлері, дайындау тәртібі, қолдану
аймағы. Өндірісте траверсті сұрыптау белгілері мен нормалары. Ұстау
(атауызбен ұстау, грейферлік, эксцентрикті және т.б.), түрлері, қолдану
аймағы. Өндірісте ұстауды сұрыптау белгілері мен нормалары. Жүк көтергіш
машина көмегімен матаушының жүкті жылжытуы үшін қаусырып ұстау,
ілгек және басқа арнайы құралдар мен құрылғылар. Қолдану аймағы,
техникалық қызмет көрсетуі және өндірістегі сұрыптау нормалары.
Жүк көтергіш машиналардың ілмекті аспалары. Түрлері және
құрылымдық ерекшеліктері. Ілмектерге және ілмекті аспаларға қойылатын
талаптар. Ыдыс. Өндірістік ыдыс. Ыдысты пайдалану кезіндегі қауіпсіздік
талаптары. Ереже-лер талаптарына сәйкес дайындау, сынау, таңбалау және
ыдыстың қызмет көр-сету тәртібі. Ыдыстың алуан түрлерін қолдану аймағы
және оны сақтау. Өн-дірісте ыдысты сұрыптау тәртібі.
Жүкті матау түрлері мен әдістері. Ауыстырылатын жүктер сипаты мен
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жіктелуі (аталмыш өндіріс үшін). Жүк салмағына тәуелді жүкұстайтын
құрылғыны таңдау. Құжат бойынша жүк салмағын анықтау (жүк салмағы
тізімі). Матау орнын анықтау (графикалық бейнелері бойынша ілу). Крандармен ауыстырылатын жүк салмағы тізімін матаушының қамтамасыз ету
тәртібі. Матаудың негізгі әдістері: ілгішке ілмекті ілу, қосарланған ұстау
немесе байлау, күрмелеп ілмек жасау (ілмек-буындыратын арнайы жіп
арқан). Матау әдістері мен жүкті ауыстырудың графикалық бейнелерінің
мысалдарын талдау. Қауіпсіздік техникасы бойынша плакаттарды оқу.
Матау дұрыстығын тексеру үшін 200-300 мм биіктікке жүкті матау мен
көтеру кезінде матаушының жеке қауіпсіздігі. Таразыда матауды түзеуге (жүктің қисаюын болдырмау), қатар шетіне немесе пакет аралық төсеме ұшына
тұруға, қатарға адамдарды көтеру немесе түсіру үшін кранды пайдалануға
тыйым салу. Жүкті қайта матау кезінде матаушының жеке қауіпсіздігін сақтау.
Ашық алаңдарда, цех аумағында, жүк өңдеу пункттерінде жүкті қаттау. Қатарлардың, қатарлар арасындағы өтпе мен өткелдердің мүмкін ауқымдары (қолданыстағы қауіпсіздік техникасынан басқа). Матаушының кранмен жүкті ауыстыру бойынша жұмыстардың қауіпсіз өндірісіне жауапты тұлғаға жұмыстарды орындау кезінде тікелей бағыну.
«Жүк көтергіш крандармен қызмет көрсететін матаушылар (ілушілер)
үшін жұмысты қауіпсіз жүргізу бойынша нұсқаулықты», матаушының құқықтары мен міндеттерін, жұмысты жүргізу тәртібін, «Жүк көтергіш крандар құрылысы мен қауіпсіз пайдалану ережелері» тарайтын жүк көтергіш кранмен қызмет көрсету кезінде жеке және жалпы қауіпсіздік бойынша нұсқауларды оқу. Стропальшіге «Нұсқаулықты» беру
тәртібі. Онда мазмұндалған нұсқауларды бұзғаны үшін жауапкершілік.
Жұмыс жасардың алдында матаушының міндеттері: нормамен кранмен
ауыстыруға тиісті жүкті матау салмағы мен сызбасына сәйкес жүк ұстайтын қондырғыны таңдау; жүк ұстайтын қондырғылардың жарамдылығын
және оларда нөмірін, сынау уақытын және жүк көтергіштігін белгілеумен
таңба немесе бирканың болуын тексеру; жұмыс орнын қарау. Жүкті байлау мен ілу кезінде матаушының міндеттері: тапсырманы алу; алынған
тапсырманың түсініксіз кезіндегі әрекет, жүк салмағын анықтау мүмкінсіздігі, матау сызбасының болмауы, жерге қыстырылған және қатып қалған
жүк; ауыстыруға тағайындалған жүк салмағының тізбесі немесе таңбалануы бойынша тексеру; матау орындарында қабырға астына төсемені пайдаланумен түйіндерсіз, айналма мен ілмектерді арқандармен жүктерді байлау; жүк пакетінің жеке бөлшектерінің түсуін болдырмау және ауыстыру
кезінде оның тұрақты күйін қамтамасыз ету туралы талаптарды орындау;
осы ілмек, шетмойын, саңылау үшін қарастырылған барлық жүктерді ілу,
жүк ұстайтын қондырғылардың пайдаланылмайтын матауыштарын бекіту.
Жүкті көтеру мен ауыстыру кезіндегі матаушының міндеттері: жүкті көтеру
мен ауыстыру бойынша әрбір операцияның басталуы туралы кран машинистіне дыбыс беру; жүктің бекітілуінің беріктігін және оның қысылып қалмауын тексеру; жүктегі бекітілмеген тетіктерді және басқа заттарды жою; жүк
периметрін, жүк пен қабырға, баған, қатар, құрылғы, бағытты түсіру аймағы
арасындағы орынды қарау; кранның рұқсат етілген жүк көтергіштігіне жақын
салмақтағы 200-300 мм жүкті көтеру үшін алдын ала дыбыс беру. Осылайша, матау дұрыстығын, матауыштардың тартылуының біркелкілігін, кран63

ның тұрақтылығын және тежегіш әрекетін тексеру. Жүкті көтерер алдында
кранның жүк көтергіштігін тексеру. Көтерілген жүк пен затты көлденең ауыстыру жолында кездесетін 0,6 кем емес саңылауды визаулды анықтау; оны
ауыстыру кезінде жүкті сүйемелдеу және ұзын өлшемді және ауыр жүкті
өздігінен айналуының алдын алу үшін арнайы созуларды қолдану; қаттаудың белгіленген нормаларын бұзбастан жүкті төсеу. Кранның немесе кранның астындағы жолда ақаулықты байқаған жағдайда машинистке дабыл беру.
Жүкті түсіру кезіндегі матаушының міндеттері: жүк түсірілетін орынды қарау және оның құлау, төңкерілу және шөгу мүмкінсіздіктерін анықтау, олардың астынан матауыштарды шығару ыңғайлылығы үшін төсемені жүкті орнату жеріне төсеу, жүктен строптарды шешу. Матаушы құқықтары: салмағы
белгісіз немесе кранның жүк көтергіштігінен асатын жүкті матауды тоқтату;
зақымдалған немесе таңбаланбаған жүк ұстайтын қондырғыны жұмыс орнынан ауыстыру және шығару; матау сызбасында көрсетілгеннен басқа әдістермен жүкті байлау мен ілуді тоқтату; тегі наряд-рұқсаттамада көрсетілетін
кәсіпорын бойынша бұйрықпен тағайындалған жауапты тұлға болмағанда
және наряд-рұқсаттамасыз электр беру желілерінің шеткі сымынан 30 м жақын
арақашықтықта тұрған кран ілмегіне жүкті ілу және орауды болдырмау; егер
адамдар сонда немесе оның астында болса, жүкті көтеру мен ауыстыруды тоқтату; қатты жел, тұман, бұлыңғыр ауа райында жүктерді матау бойынша операцияларды орындау тәртібі, кранмен жүктерді тарату бойынша жұмыстардың
қауіпсіз өндірісіне жауапты тұлғаны анықтағанға дейін жұмыстарды тоқтату.
Жұмыс жүргізу. Аталмыш өндірістегі жүк көтергіш машина немесе
технологиялық картамен жүкті ауыстыру жұмыстарын жүргізу жобасының
мазмұны туралы жалпы мәліметтер. Өндірістегі машина машинисті мен матаушы арасындағы дабыл беру жүйесі.
Жүк көтергіш пен басқа машиналар жұмыс кезінде және жүкті ауыстыру
кезінде өндірістегі қауіпті аумақтар туралы түсінік. Қауіпті аумақтарды белгілеу.
Кәсіпорындарда және ашық нысандарда түрлі типтегі жүк көтергіш машиналарды орнату туралы мәліметтер. Жебелі типтегі крандардың беріктігі туралы түсінік. Крандардың құрылыстарға, қазаншұңқыр еңістеріне, бір бірлеріне өлшемдері және т.б.
Ереже
талаптары:
- электр жіберудің әуе желілерінің қорғау аумақтарында және жақын жерлерде жебелі крандарды орнату мен жұмысы кезіндегі;
- бір жүкті жылжыту бойынша бірнеше крандардың жұмысы кезіндегі;
- ор еңістеріне жұмыс жасауға жебелі және мұнара крандарын орнату
кезіндегі;
- өндірістік және қызметтік ғимараттардың жабындары үстінде жүкті ауыстыру кезіндегі;
- жабындардағы ашық ойықтар мен люктерге жүкті беру кезіндегі.
Өндірісте тиеу-түсіру жұмыстарын ұйымдастыру. Тиеу-түсіру жұмыстарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар.
Өндірісте жүктерді қаттау туралы жалпы мәліметтер. Жүктерді қаттау
тәртібін анықтайтын техникалық шарттар. Қойма аумағында жұмыс жасау кезіндегі өтпелер, төсеніштер. Алдын ала дайындалған жерге жүкті көтеру, орналастыру және жылжыту тәртібі. Бақытсыз жағдайлар мен
апаттар себептері сияқты жүктермен жұмыс жасаудың қауіпті әдістері.
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Жүктерді жылжыту кезінде өндірісте апаттар мен бақытсыз жағдайларды тексеру тәртібі.
Оқыту нәтижелері
Осы модульді табысты аяқтағаннан кейін білім алушы:

Бағалау критерийлері
Білім алушы

БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- матау, шағын ауқымды жүктерді көтеру
мен ауыстыру сызбасын;
- типтік бұйымдарды матау орнын;
ОН Арнайы жүк ұстайтын
- кран машинисттері (краншылар) үшін
құрылғылар көмегімен жүктерді
тасымалдаудың түрлі әдістерін иге- шартты дабылды;
-строптар, шынжырлар, арқандар және
ру тиісті.
т.б. тағайындалуы және қолдану ережелері;
- кран мен матауыштардың жүктемесінің
шекті нормалары;
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- олардың көтеру, жылжыту және төсеу
үшін қарапайым тетіктерді, бұйымдарды,
жеңіл және ұқсас жүктерді байлау және
ілуді орындауды;
- орнату немесе төсеу орнына матауыштарды ағытуды орындауды;
- жылжытылатын жүктің салмағы мен
өлшеміне сәйкес қажетті матауыштарды
таңдауға;
- матауыштардың жарамдылығын
анықтауға;
- кран машинистіне (краншыға) дабыл
беруге және көтеру, ауыстыру және төсеу
кезінде жүкті қадағалауға;
- жұмысқа уақытында және оңтайлы дайындау және жұмыс орнын жинастыруға;
- құрылғыларды, жабдықтарды, аспаптарды жұмысқа дайындау және оларды
лайықты күйде ұстау, ауысымды қабылдау және тапсыруға;
- еңбек қауіпсіздігі мен ішкі тәртіп ережелерін сақтау;
- қажеттілігіне қарай өз жұмыс орнында,
учаскеде өрттің алдын алу мен сөндіру
құралдарын және қатердің алдын алатын
басқа құралдарды пайдалануға;
- өндірісте зардап шеккендерге дәрігерге
дейінгі медициналық көмекті көрсету.

БЖКМ. 02 Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін
зертханалық сынақ жүргізу
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Мақсаты:
Аталмыш модуль білім алушыларға шығарылатын өнімнің нормативті құжаттарында берілген техникалық талаптар және темір бетонды бұйымдар мен
құрылымдар өндірісі саласындағы бастапқы материалдардың қасиеттерінің
өзара байланысы түсінігін береді. Соңғы нәтижесін болжай отырып, материалдардың физикалық-механикалық қасиеттері туралы білімдерді пайдалана
білу.
Міндеттері:
Практикалық тапсырмаларды тиімді шешуге, метрология қағидаларын
неғұрлым толық түсіну және қолдану, алынған, сонымен қатар, тұлғаның одан
әрі дамуына септігін тигізетін нәтижелерге талдау жүргізуге қабілетті маманды дайындау.
Модульге енгізу:
Білім алушы пайдаланатын материал сапасы өндірістің соңғы нәтижесіне
әсер ететінін түсінуі керек. Сынау тәсілдерін білуі және сынау құрылғыларымен жұмыс жасай алуы қажет. Білім алушыда сынама зертханаларын аккредиттеу туралы түсінігі болуы, аккредиттеу туралы заңды және МЕМСТ
ИСО/ХЭК 17025 сәйкес талаптарын білуі, кәсіпорынның зертханалық бақылау сызбасын ( немесе оны жақсарту) жасауға қатысуы керек. Модульді игеру
жалпы кәсіптік және кәсіптік модульдерді одан әрі оқу үшін қажетті негіз болып табылады:
БЖКМ .01 Әртүрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру
БЖКМ. 03 Арматуралық және металл бұйымдар мен құрылымдар сапасын
бақылау
БЖКМ .04 Темір бетонды бұйымдардың сапасын бақылау
КМ. 01 Арматуралық бұйымдарды жасау
КМ. 02 Арматуралық және металл құрылымдарды дайындау
Модуль мазмұны:
1 бөлім.
Аккредиттеу саласы түсінігі. Аккредиттеу органы. Бақылау түрлері: кіріс,
операциялық. Кіріс бақылауы – түскен материалдар мен жартылай дайын
өнімдердің сапасын бақылау.
Операциялық бақылау – бетон қоспаның сапасын, бетон – өткізу, жобалық
беріктігін бақылау. Бетон үлгілерді дайындау, сақтау мөлшері мен шарттары.
№1 зертханалық жұмыс Бетон үлгілерін әзірлеу. МЕМСТ 10181, МЕМСТ
10180, МЕМСТ 18105.
№2 зертханалық жұмыс Қысу және майыстыру кезіндегі беріктік шегін
анықтау, діріл коэффицентін анықтау.
№3 зертханалық жұмыс Бетон құрамын іріктеу.
2 бөлім.
Статистикалық шама ретінде «бетон класы» түсінігі. Вариация коэффициентін есептеу.
Қолда бар материалдардан немесе белгіленген қасиеттегі бетон қоспалардан бетон қоспаның мөлшерлемесін жасау.
Бетон және темір бетонды бұйымдарды жылулық немесе жылу ылғалдық
өңдеу режимін жасау.Сынау үшін құрылғы, оған қойылатын талаптар. Тексеру мен калибрлеу түсінігі. Калибрлеу зертханалары.
Бақылаудың бұзбайтын әдістері. Тәуелділікті құру. Дефектоскопия. Техни66

калық реттеу туралы заңды, Аккредиттеу туралы заңды, Өлшем бірліктер туралы заңды, техникалық реттемелерді, МЕМСТ 17025 оқу.
Нәтижелерді өңдеудің статистикалық тәсілдері.
Салыстыру сынамалары, зертханааралық сынамалар.
Зертханалық бақылау құжаттары.
№4 зертханалық жұмыс. Қиратпайтын тәсілдермен беріктігін анықтау
3 бөлім.
Технологиялық сауалдарды шешу үшін химиялық қоспаларды таңдау, ТҚ
немесе ТВО шығындарын кеміту, форманың айналымын арттыру, бетон қоспасының және бетонның қасиеттерін жақсарту. Бетонды-еріту цехында бетонды
қоспада химиялық қоспаларды пайдалану технологияларының орындалуын
бақылау. Цехтерде бақылауды жүргізу кезінде және зертханалық сынамалар
жүргізу кезінде еңбекті қорғау.
№5 зертханалық жұмыс. Химиялық қоспалардың бетондағы тиімділігін
анықтау.
№6 зертханалық жұмыс. Керамзитті қиыршық тастың үйілме тығыздығын
анықтау
Оқыту нәтижелері
Осы модульді табысты аяқтағаннан кейін білім алушы:
ОН2 Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін зертханалық сынамалардың түрлі әдістерін игеру

Бағалау критерилері
Білім алушы
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- бақылау жүргізу түрлері мен әдістері;
- техникалық және зертханалық бақылауды қажет ететін негізгі технологиялық үдерістер;
- заңдар, техникалық реттемелер,
МЕМСТ ИСО/ХЭК 17025 және басқа
НҚ талаптары;
- технологиялық сызбалар түрлері
және бетон қоспалар, арматуралық
бұйымдар, темір бетонды бұйымдар
мен құрылымдарды шығаруда сапаны
бақылау ерекшеліктері;
- зертханалық құрылғы және оған
қойылатын талаптар;
- өлшеу құралдарының түрлері және
типтері, МЕМСТ оларға қоятын талаптары;
- бақылау нәтижелерін өңдеудің статистикалық әдістері;
- зертханалық құжаттар мен жазбаларды жүргізуге қойылатын талаптар;
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ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- сынама құрылғылары мен өлшеу
құралдарын пайдалану;
- бетон қоспаларының сапасын ажырату және бағалау мен түзеу әрекеттерін жүзеге асыру;
- материал сапасын бағалаудың статистикалық әдістерін пайдалану;
- бақылау әдісін таңдау және жұмыста бақылаудың бұзатын әдістерін де,
бақылаудың бұзбайтын әдістерін де
пайдалану;
- бетон қоспаларды түзетуді жүргізу;
- темір бетонды құрылымның беріктігі талаптарына тәуелді жылулық
өңдеу режимін таңдау және қажеттігіне қарай, оны түзетуді жүзеге асыру;
жылу техникалық құрылғы пайдалана
білу;
- МЕМСТ, ҚР СТ, жобалардан, нормативті құжаттар сызбаларынан сынау
әдістеріне темір бетонды, бетонды,
арматуралық бұйымдарды сынау үшін
қажетті ақпаратты алу
БЖКМ. 03 Арматуралық және металл бұйымдар мен құрылымдардың
сапасын бақылау
Мақсаты:
Аталмыш модуль білім алушыларға шығарылатын өнімнің нормативті құжаттарында берілген техникалық талаптар және темір бетонды бұйымдар мен
құрылымдар өндірісі саласындағы бастапқы материалдардың қасиеттерінің
өзара байланысы және арматуралық пен металл бұйымдар, құрылымдар саласындағы технологиялық операцияларды орындаудың дұрыстығы түсінігін
береді.
Міндеттері:
Практикалық тапсырмаларды тиімді шешуге, метрология қағидаларын
неғұрлым толық түсіну және қолдану, алынған, сонымен қатар, тұлғаның одан
әрі дамуына септігін тигізетін нәтижелерге талдау жүргізуге қабілетті маманды дайындау.
Модульге енгізу:
Білім алушы барлық технологиялық шектерді сақтамау немесе бұзу ақауы
бар өнім шығаруға алып келетінін, тек экономикалық шығындарға ғана емес,
адамдардың өліміне алып келетінін түсінуі керек. Сапаны бақылаудың түрлі деңгейлерін ажырата білуі, реттемелеуші құжаттар мен өлшеу құралдарын
пайдалана білуі керек. Сонымен қатар, өндірістің қолданылатын технологиясының «тар» жерлерін біле тұра, операциялық бақылаудың қажетті сызбасын
ұйымдастыру. Студент ҚР СТ ИСО 9001 сапа менеджменті жүйесінің талаптарын білуі және орындай алуы қажет. Модульді игеру жалпы кәсіптік және
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кәсіптік модульдерді одан әрі оқу үшін қажетті негіз болып табылады:
БЖМ .01 Әртүрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру
БЖМ. 02 Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін зертханалық сынамаларды жүргізу
БЖМ .04 Темір бетонды бұйымдарының сапасын бақылау
КМ. 01 Арматуралық бұйымдарды дайындау
КМ. 02 Арматуралық және металл құрылымдарын дайындау
Модуль мазмұны:
1 бөлім.
Материалдардың жобаға, техникалық шарттарға және бастапқы материалдардың мемлекеттік стандарттарына сәйкестігін бақылау. Келіп түскен материалдардың сапасы туралы ілеспе құжаттың ақпараттарын талдау. Зауыттық
зертханада алынған сынама нәтижелерін талдау.
Металдарды, әсіресе, шаруашылық қалдықтарды өңдеуге беру дұрыстығын
бақылау.
Бөлшектер мен жартылай дайын өнімдердің нақтылығын бақылау.
Жобаланған технологияларды сақтауды жинау цехтарын бақылау.
Дайын өнімнің сызбаға және техникалық шарттарға сәйкестігін бақылау.
Аталмыш цехке сай барлық операциялар көлемі және сәйкесінше сызба мен
техникалық шарт бойынша толық орындалғанда ғана өнім дайын деп есептеледі. Мысалы, жинау мен дәнекерлеу немесе жинау мен шегелеу.
Құрылымды дайындап біткен соң тексеруге келмейтін күрделі құрылымды,
сондай-ақ түйіндері бар құрылымдардың сапасын бақылау ерекшеліктері.
2 бөлім.
Бақылауды жүргізуге арналған жабдықтар, оларға қойылатын талаптар. Техникалық реттеме туралы заңды, өлшем бірлігі туралы заңды, сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңды, техникалық реттемелерді, ҚР СТ
ИСО 9001, МЕМСТ 26433 оқу. Құрылымдарды жинауға рұқсаттама және реттейтін құжаттар.
Дәнекерлеу жіктерін қабылдау талаптары, дәнекерлеу технологиясын бақылау. Атқаратын жұмыстарына дәнекерлеушінің біліктілігінің сәйкестігін. Визуалды бақылау. Толық пісіру орнату әдістері.
Механикалық беріктікті орнату әдістері. Ыдыстардың сапасы бойынша қабылдау әдістері.
Шегеленген байланыстар сапасын бақылау. Жөндеу саңылауларының
түзілу дәлдігін бақылау, фрезерлік беттердің ауытқуы. Металл бөлшектер мен
құрылымдарды тотығудан қорғауды бақылау.
Сапа менеджменті жүйесіне сәйкес аралық қабылдау актісін сапа туралы
құжатты құрастыру. Құрастыру цехтарында бақылауды жүргізу кезінде және
дайын өнімді қабылдау кезінде еңбекті қорғау.
№1 зертханалық жұмыс Жонғыштың элементтері мен геометриялық параметрлері
№2 зертханалық жұмыс Спиральді бұрғының геометриялық параметрлері
№ 3 зертханалық жұмыс Пісіру материалдары сапасын бақылау
№4 зертханалық жұмыс Дәнекер жігіндегі сыртқы ақауларды анықтау
№5 зертханалық жұмыс Көзбен және бақылау өлшегішімен дәнекер қосындылардың сапасын анықтаңыз
№6 зертханалық жұмыс Дәнекерленген байланыстардың сапасын ультра
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дыбыстық бақылау.
№7 зертханалық жұмыс Дәнекер қосылыстардың беріктігін анықтау
№8 зертханалық жұмыс Дәнекерленген жіктің және термикалық әсердің
аймағының макро құрылымын зерттеу
Оқыту нәтижелері
Осы модульді табысты аяқтағаннан кейін
білім алушы:

Бағалау критерилері
Білім алушы

БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- металдар мен қорытпалар қасиеттері, оларды
зерттеу әдістері, материалтанудың даму келешегі;
- болатты дәнекерлеудің негізгі технологиялық
амалдары, белгіленген параметрлер бойынша
ОН3 Арматуралық және металл бұйымдар
мен құрылымдардың сапасын бақылаудың не- дәнекерлеу режимін орнату, дәнекерлеу байланыстарының негізгі ақаулары және олардың туындау
гізгі әдістерін меңгеру.
себептері;
- заңдар, техникалық реттемелер және басқа НҚ
талаптары;
- арматуралық және металл бұйымдар мен
құрылымдарды шығару сапасын бақылау түрлері
мен сызбасы;
- стандартты емес металл құрылымдарды қабылдау әдістерінің ерекшеліктері;
- кез келген түрдегі дәнекерлеу талаптары және
рұқсаттама;
- дәнекерлеудің әр түріне жіберілетін жұмыс
күрделілігі деңгейі мен дәнекерлеуші біліктілігін
ажырата білу;
- өлшеу құралдарының түрлері мен типтері,
МЕМСТ оған қоятын талаптары;
- арматуралық және металл бұйымдар мен
құрылымдарды қабылдау әдістері;
- сапа бойынша құжатты құрастыруға қойылатын
талаптар;
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- өлшеу құралдарын пайдалану;
- арматуралық және металл бұйымдар мен
құрылымдардағы анықталған ақаулардың маңыздылығын ажырату және бағалау, оны жою мүмкіндігі;
- рұқсаттама кестесін, анықтама әдебиетті пайдалану;
- арматуралық және металл бұйымдар мен
құрылымдарға сынама жүргізетін құрылғыда жұмыс жасау;
- үлгілер, кондукторлар өлшемдерін бақылау;
- МЕМСТ, ҚР СТ, жобалар сызбаларынан қажетті
ақпаратты алу;
- статистикалық мәліметтерді жинау және өңдеу
(талдау);
- нормативті құжаттар, техникалық шарт, сызба,
жоба талаптарына өнімнің (бастапқы материалдың, бөлшектің және т.б.) сәйкестігі (немесе жоқ)
туралы шешім қабылдау

БЖКМ. 04 Темір бетонды бұйымдардың сапасын бақылау
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Мақсаты:
Аталмыш модуль білім алушыға шығарылатын өнімнің НҚ мазмұндалған
техникалық талаптарының өзара байланысы жүйесі және темір бетонды бұйымдар мен құрылымдар өндіріс саласындағы технологиялық операцияларды
дұрыс орындау түсінігін береді.
Міндеттері:
Практикалық тапсырмаларды тиімді шешуге, метрология қағидаларын
неғұрлым толық түсіну және қолдану, алынған, сонымен қатар, тұлғаның одан
әрі дамуына септігін тигізетін нәтижелерге талдау жүргізуге қабілетті маманды дайындау.
Модульге енгізу:
Студент барлық технологиялық шектерді сақтамау немесе бұзу ақауы бар
өнім шығаруға алып келетінін, тек экономикалық шығындарға ғана емес,
адамдардың өліміне алып келетінін түсінуі керек. Сапаны бақылаудың түрлі деңгейлерін ажырата білуі, реттемелеуші құжаттар мен өлшеу құралдарын
пайдалана білуі керек. Сонымен қатар, өндірістің қолданылатын технологиясының «тар» жерлерін біле тұра, операциялық бақылаудың қажетті сызбасын
ұйымдастыру. Студент ҚР СТ ИСО 9001 сапа менеджменті жүйесінің талаптарын білуі және орындай алуы қажет. Модульді игеру жалпы кәсіптік және
кәсіптік модульдерді одан әрі оқу үшін қажетті негіз болып табылады:
БЖМ .01 Әртүрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру
БЖМ. 02 Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін зертханалық сынамаларды жүргізу
БЖМ .03 Арматуралық және металл бұйымдар мен құрылымдардың сапасын бақылау
КМ. 01 Арматуралық бұйымдарды дайындау
КМ. 02 Арматуралық және металл құрылымдарын дайындау
Модуль мазмұны:
1 бөлім.
Бақылау түрлері: кіріс, операциялық және қабылдау. Кіріс бақылауы – келіп
түскен материалдар мен жартылай дайын өнімдердің сапасын бақылау. Операциялық бақылау – белгіленген режимдерге, нұсқаулықтарға, технологиялық
карталарға сәйкес нақты операциялардың орындалуын бақылау. Қабылдау
бақылауы – ТББ техникалық реттемеге, стандартқа, техникалық шарттарға
сәйкестігі. Жалпы бақылау, таңдамалы бақылау түсінігі және олардың қолдану шарттары.
2 бөлім.
Металл формалардың, қалыптау жолдарының, тұғырықтарды, майлау материалдарының, металл қалыптарын құрастырудың сапасын бақылау. Төсеме
бөлшектердің, арматуралық бұйымдардың сапасын бақылау. Арматуралауды,
алдын ала тартуды, төсеме металдарды, қалыпқа қаңқасын бекітуді бақылау. Дайын өнімнің сызбаға және техникалық шарттарға сәйкестігін бақылау.
МЕМСТ 8829 бойынша беріктігін, қаттылығын, сызатқа төзімділігін тексеру.
Бақылауды жүргізуге арналған құралдар, оларға қойылатын талаптар.
3 бөлім.
Техникалық реттеу туралы заңды, Өлшем бірлік туралы заңды, техникалық
реттемелерді, ҚР СТ ИСО 9001 оқу.
МЕМСТ 26433 құрылымының барлық түрлерінің ауытқуына рұқсаттама
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және реттемелеуші құжаттар
Нәтижелерді өңдеудің статистикалық әдістері.
Өндірістік бақылау құжаттары.
Бұйымды таңбалау.
Сапа туралы құжатты, қабылдаудың аралық актілерін құрастыру.
Цехте бақылауды жүргізу кезінде және дайын өнімді қабылдау кезіндегі еңбекті қорғау.
№1 зертханалық жұмыс ТББ беріктігін, қаттылығын, сызатқа төзімділігін
сынау
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерилері
Осы модульді табысты аяқтағаннан кейін Білім алушы
білім алушы:

БІЛУГЕ ТИІСТІ:
РО4
Темір бетонды бұйымдар мен - бақылау жүргізу түрлері мен әдістері;
құрылымдардың сапасын бақылаудың негізгі - техникалық бақылауды қажет ететін негізгі
технологиялық үдерістер;
әдістерін меңгеру.
- заңдардың, техникалық реттемелердің және
басқа нормативті құжаттардың талаптары;
- арматуралық бұйымдарды, темір бетонды бұйымдар мен құрылымдарды шығарудың сапасын
бақылау ерекшеліктері мен технологиялық сызба түрлері;
- арматуралық бұйымдарға және темір бетонды
бұйымдарға қойылатын талаптар және рұқсаттама;
- өлшеу құралдарының түрлері және типтері,
МЕМСТ оған қоятын талаптары;
- бақылау нәтижелерін өңдеудің статистикалық
әдістері;
- сапа бойынша құжатты құрастыруға қойылатын талаптар.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- өлшеу құралдарын пайдалану;
- темір бетонды бұйымдар мен құрылымдарда
анықталған ақаулардың маңыздылығын ажырату және бағалау, оларды түзету мүмкіндігі, цех
шебері және технологпен бірлесе отырып түзету
әрекеттерін жасау және жүзеге асыру;
- рұқсат кестесін пайдалану;
- бақылау нәтижелерін статистикалық әдіспен
өңдеу;
- темір бетонды бұйымдардың жүктемелерін
есептеу және беріктікке, қаттылыққа, сызатқа
төзімділікке сынауды ұйымдастыру;
- МЕМСТ, ҚР СТ, жобалар сызбаларынан темір
бетонды бұйымды шығару үшін қажетті ақпаратты алу.

КМ. 00 Кәсіптік модульдер
КМ. 01 Арматуралық бұйымдарын дайындау

Мақсаты:
Білім алушыларда темір бетонды конструкцияларға арналған арматуралық
бұйымдар өндірісіндегі практикалық тапсырмаларды тиімді шешуге қабілетті, сондай-ақ жеке тұлғаның әрі қарай дамуына ықпал ететін, металл тану
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және пісіру ісі саласындағы теориялық және практикалық білімдер жүйесін
қалыптастыру.
Модульге кіріспе:
Бұл модуль білім алушыларға темір бетонды конструкциядағы арматураның маңызын ұғынуға; металдардың немесе қорытпалардың қасиетін, оларды
зерттеу әдістерін білуге, арматураны кесу, ию және байлау тәсілдерін меңгеруге, болатты пісірудің негізгі технологиялық тәсілдерін, берілген параметрлер
бойынша пісіру режимдерін белгілеу ережесін, пісіру бірікпелерінің негізгі
дефектілерін және олардың пайда болу себептерін білуге, заманауи пісіру
жабдығының түрлерін, оның құрылымын және пайдалану ерекшеліктерін, қоректену көздерін білу шеберлігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны:
Темір бетон туралы жалпы мәлімет. Арматуралық болатты кесу, ию және
байлау тәсілдері. Өнеркәсіптік болаттар мен қорытпалардың барлық топтарының құрылымы мен қасиеттерінің қалыптасуының негізгі заңдылықтары.
Коррозия процестері, қорытпалардың құрылымы мен қасиеттерінің қалыптасуы және өзгеруі, металдардың конструкциялық төзімділігін бағалау және оны
жоғарылату жолдары, нақты бөлшектер мен бұйымдарға арналған материалдарды таңдау әдістемесі және қағидалары. Арматураны (бөлшекті) пісіруге
дайындау, режимдер мен техникаларды таңдау және негіздеу. Жіктерді пісіру
бірізділігі және негізділігі, бөлшектерді термиялық өңдеу. ТББ өдірісінде қолданылатын, арматуралық болаттардың сипаттамасы. Темір бетон бұйымдар
өндірісінде қолданылатын, арматуралар түрлері.
№1 зертханалық жұмыс. Арматуралық болаттың салыстырмалы ұзаруын
және уақытша кедергісін анықтау. Геометриялық өлшеу әдісімен сапаны бақылау. Кесу, ию, пісіруді орындау кезінде еңбекті қорғау.
Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан кейін
білім алушы:

ОН1 Арматуралық бұйымдарды дайындаудың теориялық білімі мен практикалық дағдыларын меңгереді.

Бағалау критерийлері
Білім алушы:

БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- металдар мен қорытпалардың қасиеттерін,
оларды зерттеу әдістерін, материал танудың
даму болашағын;
- электр техниканың электр жабдықтарымен жұмыс істеу үшін қажетті, негізгі мәліметтерін;
- конструкторлық құжаттамалардың бірыңғай
жүйесінің талаптарын және құрылысқа арналған
жобалау құжаттамаларының жүйелерін;
- сызбалар мен сұлбалар құрудың негізгі ережелерін, нормативтік-техникалық құжаттамалар
түрлерін;
- құрылыс сызбаларының, жобалардың, жұмыс
өндірісінің сұлбаларының түрлерін;
- техникалық және технологиялық құжаттамаларды оқу ережесін;
- өндірістік құжаттамалар түрлерін;

73

-болатты пісірудің негізгі технологиялық тәсілдерін, берілген параметрлер бойынша пісіру
режимдерін белгілеу ережесін, пісіру бірікпелерінің негізгі дефектілерін және олардың пайда
болу себептерін;
- заманауи пісіру жабдығының түрлерін, оның
құрылымын және пайдалану ерекшеліктерін,
қоректену көздерін;
- арматуралық болатты кесу, ию және байлау
жабдықтарын;
- арматураны кесу мен июдің негізгі технологиялық тәсілдерін;
- арматуралық жұмыстар жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігін;
- қоршаған ортаны экологиялық қорғауды.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- жабдықты жұмысқа дайындауды;
-электрленген жабдықтарды пайдалануды;
-пісірілген жіктер мен қапталатын жабындардың
түрлерін ажыратуды және бағалауды және олардың сипаттамасын;
-бөлшектерді сапалы біріктіруді қамтамасыз
ету мақсатында, пісірілетін және қапталатын
материалдарды және пісіру мен балқыма қаптау
түрлерін негізді және дұрыс таңдауды;
-жұмыс нобайын, сызбаларды, жұмыс өндірісінің сұлбаларын оқуды және олардың талаптарын орындауды;
-арматураны тазалайтын, кесетін, пісіретін, байлайтын жабдықтармен жұмысты;
- үлгілермен, кондукторлармен жұмысты;
-жұмыс өндірісі кезінде техника қауіпсіздігінің
ережелерін қолдануды.

КМ. 02 Арматуралық және металл кұрылымдарын дайындау
Мақсаты:
Білім алушыларда арматуралық және металл бұйымдар өндірісіндегі практикалық тапсырмаларды тиімді шешуге қабілетті, сондай-ақ жеке тұлғаның
әрі қарай дамуына ықпал ететін, металл тану және пісіру ісі саласындағы теориялық және практикалық білімдер жүйесін қалыптастыру.
Модульге кіріспе:
Бұл модуль білім алушыларға металдардың немесе қорытпалардың қасиетін,
оларды зерттеу әдістерін ұғынуға; пісіру және балқыма қаптау кезіндегі металлургиялық процестердің негізін, пісіру бірікпелерінің құрылысын, пісіруге және балқыма қаптауға арналған жабдықтарды және пісірілетін және қапталатын материалдардың құрылысын, берілген параметрлер бойынша пісіру
режимдерін белгілеу ережесін, пісіру бірікпелерінің негізгі дефектілерін және
олардың пайда болу себептерін білуге, заманауи пісіру жабдығының түрлерін, оның құрылымын және пайдалану ерекшеліктерін, қоректену көздерін
білу шеберлігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны:
Пісіру ісі. Металл конструкцияларды құрастыру және пісіру технологиясының негіздері. Пісіру және кесу режимдерінің негізгі параметрлері. Пісіру
жабдықтарымен жұмыс кезіндегі техника қауіпсіздігінің негіздері. Пісіру про74

цестерінің теориясы. Пісіру түрлерінің жіктеуіші. Пісіру процестерінің сипаттамасы және ерекшеліктері. Пісіруге арналған энергия көздері. Қорғаушы
газдар мен электродты жабындардың пісіру доғасына әсер ету ерекшеліктері.
Пісірудің термиялық циклі әсер еткен кезде қатты денеде жылудың таралуы.
Өнеркәсіптік қорытпалардың пісірімділігін бағалаудың негізгі критерийлері.
Теориялық механика. Рұқсат берілетін кернеу. Негізгі материалдар мен
пісіру бірікпелері үшін рұқсат берілетін кернеу шамасын анықтайтын, факторлар. Материалдардың төзімділігін анықтайтын, негізгі механикалық сипаттамаларды анықтау әдістері.
Материал тану. Қатты денелердің құрылысы. Темір көміртекті қорытпалардың құрылысы, олардың температураның әсер етуіне және көміртек құрамына байланысты құрылымы. Болатты таңбалау.
Электр доғалы пісіру технологиясы және жабдығы. Пісіру режимдерінің негізгі параметрлері.
Автоматтандырылған пісіру өндірісінің технологиясы.
№1 зертханалық жұмыс. Қолмен доғалы пісіру.
№2 зертханалық жұмыс . Автоматты доғалы пісіру.
№3 зертханалық жұмыс . Қорғау газдарындағы доғалы пісіру.
№4 зертханалық жұмыс . Байланыстық пісіру.
№5 зертханалық жұмыс . Темір бетонды конструкцияларды монтаждау
кезінде арматуралық болатты пісіру (ванналық пісіру).
№6 зертханалық жұмыс. Газбен пісіру.
Пісіруге арналған қоректендіру көздері. Пісіру түзеткіштері мен трансформаторлардың құрылымы. Стандартты пісіру түзеткіштері мен трансформаторлардың вольтамперлік сипаттамалары.
Пісіру конструкцияларының жіктеуіші. Темір бетонды және металл бұйымдар өндірісіндегі пісіру конструкциялары өндірісінің рөлі мен орны. Пісіру
конструкцияларын жіктеу қағидалары. Пісіру конструкцияларын дайындауға
арналған материалдар. Пісіру конструкцияларын дайындауға арналған бөлшектер. Пісіру материалдары. Пісіру конструкциялары өндірісінің сипаттамасы, құрамы және ұйымдастыру. Дайындалатын конструкциялардың номенклатурасы.
Өндіріс типі. Зауытпен дайындалатын конструкциялардың үлгілік номенклатурасы.Өндіріс типінің бұйым номенклатурасына тәуелділігі.
Зауыттың құрамы. Зауыттың көлік-технологиялық сұлбасы. Өндіріс типінің
сипаттамасы. Пісіру конструкцияларын дайындаудың технологиялық процесінің сұлбасы.
Металл бұйымдар зауытының негізгі және қосалқы өндірісінің құрылымы.
Бөлшектер өндірісінің негізі. Бөлшек типінің пісіру конструкциялары өндірісінің еңбек сыйымдылығына тигізетін әсері. Бұйымның сериялылығының
және конструктивтік-технологиялық ерекшеліктерінің бөлшек дайындаудың
еңбек сыйымдылығына тигізетін әсері. Меншікті еңбек сыйымдылығының
бөлшектердің конструктивтік пішіні мен санының күрделілігіне тәуелділігі.
Конструкциялар дайындау циклдері.
Дайындау өндірісі. Прокатты түзету және тазалау. Металдардың майысу
түрлері және қолданылатын жабдық. Деформацияны өлшеуге арналған үлгілік
құрал. Бытыралы арынмен және бытыралы шаша тазалау. Тазалаудың химиялық әдістері. Металды белгілеу. Белгілеуге арналған жабдық. Жеке және ұсақ
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сериялы өндірістерде белгілеу. Металды механикалық кесу. Қайшымен кесу,
қолданылатын жабдық. Пісіру конструкцияларына арналған металды оттекті,
плазмалық және лазерлік кесу. Сүргілеу және фрезерлеу. Дайындау өндірісіндегі бөлшектерді сүргілеуге және фрезерлеуге арналған жабдық. Механикалық өңдеу дәлдігін тексеруге арналған құрал.
Ию. Июге арналған жабдық. Жайма иілімді біліктегі жайма болатты біліктеу. Пішінделген болатты сақиналы ию. Пішіндік прокатты ию. Баспақтардағы және штамптардағы иілім. Пісіру конструкцияларын дайындаудың
технологиялық процестерін жобалау. Пісіру конструкцияларын дайындауға
арналған техникалық жағдайлар. Пісіру конструкцияларын дайындау технологиялылығы. Пісірудің технологиялық процестерін жобалаудың жалпы қағидалары. Пісіру конструкцияларын дайындаудың технологиялық процестерін
әзірлеу тәртібі. Пісіру технологиялық процестеріне арналған нормативтік құжаттама.
Пісіру конструкцияларын құрастыруға арналған жабдық. Құрастыру-пісіру
аспаптары туралы жалпы мәлімет. Құрастыру түрлері. Құрастыру кезінде плазмалық және цилиндрлік бөлшектерді базалау. Құрастыру-пісіру жабдықтарының топтары. . Құрастыру-пісіру аспаптарына қойылатын талаптар. Қолмен
орнату элементтері; тұрақты және алмалы-салмалы. Механикаландырылған
аспаптар. Пневматикалық престер. Бір- және екі жақты әсері бар пневмоцилиндрлер. Мембраналы пневматикалық престер. Гидравликалық престер, артықшылықтары мен кемшіліктері. Қолдық, сыналық, иінтіректік және эксцентрикалық престер. Тасымалданатын құрастыру аспаптары.
Механикаландырылған құрастыру жабдықтары. Құрастыру-бөлшектеу аспаптары.
Пісіру конструкциялары өндірісіне арналған механикалық жабдық. Пісіру
өндірісіндегі механикалық жабдықтардың сыныптамасы. Пісірілетін бұйымдарды орналастыруға және орнын ауыстыруға арналған жабдық. Жалпы
сипаттамасы. Пісірілетін бұйымдарды орналастыру. Манипуляторлар, позиционерлер, айналдырғыштар, аударғыштар, роликті стендтер, тақталар және
стеллаждар. Пісіру аппараттарын және пісірушілерді орналастыруға және
орнын ауыстыруға арналған жабдық. Пісіру аппараттарының орнын ауыстыруға арналған колонналар мен арбалар. Пісірушілерді көтеруге және орындарын ауыстыруға арналған жабдық. Пісіру бірікпелерінің жіктерін нығыздауға
арналған жабдықтардың негізгі сипаттамасы. Флюс жастықты стендтер. Металл төсемдері бар жіктерді нығыздауға арналған құрылғы. Флюсті құрастыруға және пісіру аймағына беруге арналған жабдықтың негізгі сипаттамасы.
Флюстік аппараттардың түрлері мен қағидаттық құрылымы. Флюс беретін
құрылғылар және флюсті ұстап тұратын аспаптар.
Арқалық, қоршама және торлы конструкциялар өндірісінің технологиясы.
Екі таврлы және қорапты қималы арқалық өндіру технологиясы. Рама дайындау технологиясы. Торлы конструкцияларды құрастыру және пісіру.
Габариттік емес ыдыстар мен құрылыстар өндірісінің технологиясы. Ыдыстар мен резервуарлар түрлері. Жайма конструкцияларды орау тәсілдері. Цилиндрлі резервуарларды құрастыру және пісіру. Сфералы резервуарларды
дайындау және монтаждау технологиясы. Қысым астында жұмыс істейтін,
резервуарлар өндірісінің технологиясы. Қысым астында жұмыс істейтін ыдыстарды дайындау технологиясына қойылатын талаптар.
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Жұқа қабырғалы және қалың қабырғалы ыдыстар дайындау. Өнеркәсіптік
роботтар және оларды құрастыру-пісіру өндірісінде қолдану. Өнеркәсіптік роботтар туралы жалпы мәлімет. Роботтардың құрылымы және жіктеуіші. Жеке
түйіндердің техникалық сипаттамасы. Негізгі технологиялық операцияларға
арналған өнеркәсіптік роботтар және робот-техникалық кешендер. Құрастыру-пісіру технологиялық кешендері.
Бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Білім алушы:
Осы модуль табысты
аяқталғаннан кейін білім
алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- металл конструкцияларды құрастыру және пісірудің негізгі технологияОН2 Арматуралық және металл
сын;
конструкцияларды дайындаудың
теориялық білімі мен практикалық - пісіру және кесу режимдерінің негізгі параметрлерін;
дағдыларын меңгереді.
- пісіру жабдықтарымен жұмыс істеу
кезіндегі техника қауіпсіздігінің негіздерін;
- пісіру түрлерін;
- пісіру процестерінің сипаттамасы
мен ерекшеліктерін;
- пісіруге арналған энергия көздерін;
- қорғау газдары мен электродты жабындардың пісіру доғасына әсер ету
ерекшеліктерін;
- пісірудің термиялық циклі әсер еткен кезде қатты денеде жылудың таралуын;
- өнеркәсіптік қорытпалардың
пісірімділігін бағалаудың негізгі критерийлерін;
- автоматтандырылған пісіру өндірісінің базалық технологиясын;
- пісіру түзеткіштері мен трансформаторлар құрылымын;
- стандартты пісіру түзеткіштері мен
трансформаторларының вольт-амперлік сипаттамаларын;
-дайындалатын пісіру конструкцияларының номенклатурасын;
- пісіру конструкцияларын әзірлеуге
және дайындауға қойылатын талаптарды;
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- пісіру өндірісіндегі механикалық
жабдықтардың жіктеуішін;
- пісіру кезіндегі деформация мен кернеудің себептерін;
- металл конструкцияларды пісіруге
арналған қондырғылар мен білдектерді;
-пісіретін металл конструкциялар жобасын әзірлеудің және жүзеге асырудың заманауи технологиясын.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- пісірушінің жұмыс орнын ұйымдастыру;
- электрмен пісіру және газбен пісіру
жұмыстарын орындау, жабдықты баптау және ретке келтіру кезіндегі пісіру
жұмыстарын орындау техникасын
меңгеруді;
- қорытпаның пісірімділігін оның химиялық құрамының негізінде бағалауды, қорытпаның механикалық қасиетін сипаттауды;
-пісіру режимінің негізгі параметрлеріне есептеу жүргізуді;
- материалдарды түрлері бойынша қабылдауды;
- конструкциялық болат пен арматура
дайындауды іске асыруды;
- үлгілер мен кондукторларды белгілеу және орнату тәсілдерін меңгеруді;
- жиектерді дайындау, электродтарды
таңдау, пісіру элементтерін іліндіру
тәсілдерін меңгеруді;
-металл конструкцияларды құрастыруды іске асыруды;
- металл конструкцияларды пісіруді
іске асыруды;
- жұмыс өндірісі кезінде техника қауіпсіздігінің ережелерін қолдануды.
Қабырғалық және тұтқыр материалдар
өндірісіндегі
таушы – бетоншы- стропальші
КМ. 03 Бетон қоспасын дайындау

қалып-

Мақсаты:
Білім алушыларда монолитті үй салатын темір бетон бұйымдары өндірісі
үшін қажет, бетон араласпасын дайындау үшін қажетті теориялық білімдер
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мен практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру.
Модульге кіріспе:
Бұл модуль білім алушыларға бетон араласпасын өндіру кезінде жүретін
процестерді, сапалы бетон араласпасын өндірудің маңызын және бетон араласпасының сапалы болуына қол жеткізу дағдыларын түсінуге; бетон араласпасының құрамын есептеп және түзете білуге; бетон араласпасының зауыттық
өндірісінің технологиясын, бетон араласпасының қату теориясын зерделеуге
мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны:
Бетонтану
Тұтқыр материалдардың қасиеттері
№1 зертханалық жұмыс. «Цементтік қамырдың қалыпты қоюлығын және
ұстасу мерзімін анықтау».
№2 зертханалық жұмыс. «Електе қалған цемент ұнтағының жұқалығын
анықтау».
Инертті материалдардың қасиеттері
№3 зертханалық жұмыс . «Қиыршық тастардың ұсақталуын анықтау».
№ 4 зертханалық жұмыс. «Қиыршық тастардың қатпарлы (лещадь) және
тікенді пішіндерінің түйіршіктерінің құрамын анықтау».
№ 5 зертханалық жұмыс . «МемСт 8735 бойынша құмның түйіршік құрамын, ірілік модулын анықтау».
№ 6 зертханалық жұмыс . «Құмдағы тозаң тектес және сазды бөлшектердің құрамын анықтау»
Химиялық қоспалардың түрлері мен қасиеттері. Бетон араласпасының реологиялық қасиетін реттейтін, қоспалар.
Созғыш қоспаларды пайдаланудың негізгі бағыты.
Қоспалар дегеніміз – бетон араласпасының ұстасу жылдамдығы мен бетонның қатаюын реттеушілер; олар төзімділігін, коррозиялық тұрақтылығын
аязға төзімділігін арттырады, су өткізуін төмендетеді.
Аязға қарсы қоспалар. Судың бетон араласпасын қатайтуға арналған
қасиеті.
Бетон араласпасының түрлері және олардың қасиеттері.
Бетон араласпасын өндіруге арналған жабдықтар
Материалдарды тасымалдауға арналған жабдықтар.
Шикізатты қоймалау шаруашылығына арналған жабдықтар.
Бетонды араласпа қондырғысы.
Өндіріс процестерін автоматтандыру.
№ 7зертханалық жұмыс «Бетон араласпасы қасиетінің сақталуын
анықтау»
Бетон араласпасының зауыттық өндірісінің технологиясы.
Тұтқыр заттарды жеткізу, түсіру және сақтау.
Толтырғыштар қоймасы.
Бетон араласпасын дайындау
Бетон араласпасын тасымалдау.
Бетон араласпасы қатқан кездегі жылу-техникалық процестер, физика-химиялық процестер.
Бетон араласпасының құрамын есептеу және түзету тәсілдері.
Бетон араласпасының сапасын бақылау
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№ 8 зертханалық жұмыс Керамзитті ірі құмның үйінділік тығыздығын
анықтау
Жұмыс өндірісі кезіндегі техника қауіпсіздігі.
Бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Білім алушы:
Осы модуль табысты
аяқталғаннан
кейін
білім алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- құрылыс материалдарының әр түрлі түрлері
және олардың қасиеттері;
- өндіріс технологиясының ерекшеліктері
және қолданылуы, құрылыс материалдарының
ОН3 Бетон араласпасын құрамының, құрылымының және қасиеттерінің
дайындаудың теориялық өзара байланысы;
білімдері
мен - бетонтанудың теориялық негіздері және
практикалық дағдыларын белгіленген қасиеттері бар бетон алу;
- бетондарға арналған химиялық қоспалардың
меңгереді
түрлері және қолданылуы жайлы көзқарастың
болуы;
- бетон араласпаларының дайындалуының негізгі
технологиялық процестерін, әр түрлі темір
бетонды констукцияларды қалыптауды және
оларды жылулық өңдеуді, сондай-ақ өндірістік
бақылауды;
- материалдарды тасымалдауға және сақтауға
арналған
жабдықтарды,
материалдарды
мөлшерлеуге және араластыруға арналған
материалдарды;
- бетон араласпаларын тасымалдау ережелерін;
-техникалық қауіпсіздікті және қоршаған ортаны
экологиялық қорғау шараларын.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- жабдықты жұмысқа дайындауды;
-бетонға арналған қажетті материалдарды
таңдауды;
- бетонға арналған материалдың жарамдылығын
анықтауды;
-нормативтік құжаттама талаптарын ескере
отырып, бетон араласпалары мен басқа да
материалдардың негізгі қасиеттерін анықтауды;
- толтырғыштардың ірілігі, көлемдік салмағы,
су-цементтік
қатынасы
бойынша
бетон
араласпасына түзету жүргізуді;
- араластыру жабдықтарымен жұмыс істеуді;
-мөлшерлеу
құрылғыларын
калибрлеу
дағдыларын меңгеруді;
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-тасымалдау құрылғыларында жұмыс істеу
дағдыларын меңгеруді;
-ерітінді
қоспаларының
концентрациясын
анықтауды;
химиялық
-белгіленген
концентрациядағы
қоспалар ерітіндісін дайындауды;
- тұтқыр материалдар мен инертті материалдарды
қоймалау жабдықтарымен жұмыс істеуді;
-жұмыс өндірісі кезінде техника қауіпсіздігінің
ережелерін қолдануды
КМ. 04 Темір бетон бұйымдар дайындау
Мақсаты:
Білім алушыларда ғимараттар мен құрылыстар салуда пайдаланылатын,
темір бетонды бұйымдар дайындау үшін қажетті теориялық білімдер мен
практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру.
Модульге кіріспе:
Бұл модуль білім алушыларға темір бетонды бұйымдар мен конструкциялар өндірісінің технологиялық процестерін, қалыптау тәсілдерін, армирлеуге
арналған материалдар мен тәсілдерді, алдын-ала кернелген конструкциялар
мен алдын-ала кернелген бұйымдар алу әдістері туралы түсінікті, бетон араласпаларының қатаю теориясын, темір бетонды бұйымдарды жылулық өңдеу
тәсілдерін, бетон араласпаларын тығыздау негіздерін, темір бетон бұйымдарын дайындауға арналған қалыптардың түрлерін, бұйымның зауыттық дайындығын білуге мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны:
Темір бетонды бұйымдар номенклатурасы. Темір бетон туралы жалпы
мәліметтер. Темір бетон бұйымдардың жіктеуіші. Алдын-ала кернелген бұйымдарды армирлеу.
Өздігінен кернелген темір бетон конструкцияларының өндірісі. Бұйымдарды армирлеу.
Майлау материалдарының түрлері, олардың темір бетон бұйымдардың сапасына тигізетін әсері.
Бетон араласпаларын тығыздаудың физика-механикалық негіздері. Темір
бетон бұйымдарды жылулық өңдеу.
Бетон араласпаларының қатаю теориясы. Дайын бұйымдардан қоршама қалыпты алып тастау және тасымалдау.
Темір бетон бұйымдар мен конструкцияларды дайындауға арналған қалыптардың жіктеуіші мен сипаттамасы.
Бетоннан дайындалған бұйымдардың бетін зауыттық өңдеу. Техникалық-экономикалық көрсеткіштері.
Жұмыс өндірісі кезіндегі техника қауіпсіздігі.
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Оқыту нәтижелері
Осы модуль сәтті аяқталғаннан
кейін білім алушы:

Бағалау критерийлері
Білім алушы:

БІЛУГЕ ТИІСТІ:
-темір бетон бұйымдардың номенклатурасын;
-темір бетон бұйымдар дайындаудың негізгі технологиялық процестерін, әр түрлі темір бетон конструкОН 4 Темір бетон бұйымдар дай- цияларды қалыптауды және оларды жылулық өңдеуындаудың теориялық білімдері мен ді, сондай-ақ өндірістік бақылауды;
практикалық дағдыларын меңгереді - жазықтық өлшемдеріне, пішініне және сыртқы
түріне қатысты бұйымдарға қойылатын стандарттар
мен техникалық жағдайлардың талаптарын;
- бетон араласпасының негізгі қасиеттерін;
- арматураны тасымалдау ережесін;
-бұйымның сыртқы түріне қойылатын талаптарды;
- қызмет көрсетілетін жабдықтың әрекет ету қағидасын; қызмет көрсетілетін жабдықты іске қосу, тоқтату және майлау ережелерін;
- қалыпталатын бұйымның сапасына қойылатын талаптарды;
-қолданылатын аспаптар мен құрал-саймандардың
тағайындалуын;
-темір бетон бұйымдарды тасымалдау ережелерін;
- техникалық қауіпсіздікті және қоршаған ортаны
экологиялық қорғау шараларын.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
-темір бетон бұйымдар мен конструкцияларды қалыптау кезінде қосалқы жұмыстарды орындауды;
- арматуралық торларды, қаңқаларды, кіргізетін бөлшектерді және монтаждау ілмектерін оларды қалыпқа төсей отырып орындарын ауыстыруды;
-қол аспаптарының көмегімен қалыптағы бетон
араласпасын тегістеуді;
-қалыптың ернеуін бетон қалдықтарынан тазартуды;
- қалыпталған бұйымдардың ашық бетін түзеуді;
- қалыптан ажыратылған бұйымдарды сынықтан тазартуды;
- кіргізетін бөлшектерді және арматура өнімдерін бетоннан тазартуды;
- трафареттің немесе штамптың көмегімен бұйымдарды тазалауды;
- қалыпқа ерітіндіні құюды;
- жұмыс өндірісі кезінде техника қауіпсіздігінің ережелерін қолдануды

Техник- технолог
КМ. 05 Құрылыс материалдары мен олардың құрылымдарының негізгі
қасиеттерін зерттеу
Мақсаты:
Білім алушыларда құрылыс материалдары мен бұйымдарды сыртқы белгілері, таңбалануы, түрі және сапасы бойынша анықтау үшін қажетті, теориялық білімдер мен дағдылар жүйесін қалыптастыру.
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Модульге кіріспе:
Бұл модуль білім алушыларға конструкциялық және құрылыс материалдарының құрамының, құрылысының және қасиеттерінің өзара байланысын,
максималды ресурстық энергия сақтау кезінде материалдардың белгіленген
құрылымы мен қасиеттерін қалыптастыру тәсілдерін, сондай-ақ олардың сапалық көрсеткішін бағалау әдістерін, құрылыс материалдарының тағайындалуы мен қолданылу салаларын түсінуге мүмкіндік береді.
1 бөлім. Физикалық химия негіздері
Физикалық химияның ғылыми және қолданбалы маңызы. Заттың агрегаттық күйі. Химиялық термодинамика және термохимия.
Химиялық кинетика және катализ. Фотохимиялық реакциялар . Химиялық
тепе-теңдік.
Электролит еместердің ерітінділері. Электролиттер ерітінділері.
2 бөлім. Құрылыс материалдары
Құрылыс материалдарының негізгі ұғымдары. Құрылыс материалдарының
негізгі қасиеттері. Құрылыс материалдарына қойылатын талаптар және олардың жіктеуіші: құрылыс материалдарының құрамы, құрылысы және қасиеті.
Құрылыс материалдарының физикалық қасиеттері мен құрылымдық сипаттамасы. Материалдардың механикалық қасиеті. Материалдардың төзімділігі
және оларды анықтау әдістері және басқа да механикалық сипаттамалары. Табиғи материалдар.
Сүрек және олардан жасалған материалдар. Сүректің құрылысы және құрамы. Сүректің маңызды қасиеттері. Сүректің ақаулары. Құрылыста қолданылатын, орман материалдары және кесілген материалдар. Шіруден және тұтанудан қорғау.
Сүректің құрылысы және құрамы. Табиғи тас материалдар. Тас материалдар туралы жалпы мәліметтер. Жыныс түзуші минералдар. Құрылыста қолданылатын, тау жыныстары. Тас материалдарды өндіру, өңдеу. Табиғи тастардан жасалған бұйымдар мен материалдар. Құрылыс конструкциялары мен
материалдар үшін қолданылатын, жыныстар. Біріктіру мен балқыту арқылы
алынатын, материалдар мен бұйымдар.
Керамикалық материалдар. Шикізаттық материалдар. Керамикалық бұйымдар өндірісінің жалпы технологиялық сұлбасы. Қабырғалық материалдар,
олардың түрлері, қасиеттері және тағайындалуы. Түрлі бағыттағы керамикалық материалдар. Кірпіш және арнайы бағыттағы тастар. Өңдейтін отқа
төзімді және басқа да керамикалық материалдар. Қабырғаларға арналған керамикалық конструкциялар. Минералды балқытпадан жасалған материалдар мен бұйымдар. Шыны балқытпалардан жасалған бұйымдар алудың физика-химиялық негіздері. Материалдар және олардан жасалатын, бұйымдар.
Табақ шынының қасиеті және олардың түрлері мен тағайындалуы. Ситаллдар
және қожситаллдар. Таспен құю. Материалдар мен металл бұйымдар. Металдар мен қорытпалар туралы жалпы мәліметтер. Темір көміртекті қорытпалардың құрылысы және қасиеттері. Қара металдар алу технологиясы. Шойынның қасиеті. Болаттың қасиеті. Болатты термиялық өңдеу. Түсті металдар
және қорытпалар. Алюминий қорытпалар, құрылыс мақсатындағы қасиеті
мен тағайындалуы. Мыстың негізіндегі қорытпалар. Металл коррозиясы және
одан қорғау шаралары.
Минералды тұтқыр заттар. Органикалық емес тұтқыр заттар. Органикалық
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емес тұтқыр заттар туралы жалпы мәліметтер. Тұтқыр заттардың жіктеуіші.
Ауалық және гидравликалық тұтқыр заттар. Гипстік тұтқыр заттар, олардың
түрлері, қасиеттері және тағайындалуы. Алу технологиясы. Гидравликалық
тұтқыр заттар.Гидравликалық әк, шикізат алу, қасиеті, тағайындалуы. Портландцемент, оны алу, қасиеті, тағайындалуы. Клинкердің минералдық құрамы. Портландцемент түрлері. Минералды қоспалары бар портландцемент:
пуццоланды; қожды цемент; саз-балшықты, кеңейтуші портландцементтер.
Органикалық тұтқыр заттар. Қасиеті. Жалпы мәліметтер. Битумдар және
қарамай, жіктеуіші, қасиеттері және тағайындалуы. Асфальттік және қарамайлық бетондар, оларды алу, қасиеттері және тағайындалуы. Органикалық
тұтқыр заттар негізіндегі материалдар. Орама жабындық материалдар. Гидрооқшаулағыш материалдар. Олардың түрлері, қасиеттері және тағайындалуы.
Полимерлер және олардың негізіндегі материалдар. Термопластикалық полимерлер. Термореактивті полимерлер. Каучуктар. Табиғи полимерлік өнімдер.
Тұтқыр заттар негізіндегі материалдар.
Бетондар мен ерітінділерге арналған толтырғыштар. Ұсақ толтырғыш, оның
сипаттамасы. Құмның түрлері және оларды бетондар мен ерітінділер үшін
бағалау. Құмның түйіршіктік құрамының графигі. Ірі толтырғыш, оның түрлері және бетондар үшін сапасын бағалау. Бетондар. Бетондардың жіктеуіші
және оларға қойылатын талаптар. Бетондардың түрлері. Ауыр бетонға арналған материалдар, бетондар мен бетон араласпаларының қасиеттері. Жеңіл
бетондар, қасиеттері, тағайындалуы. Бетон технологиясының негіздері. Бетон құрамын жобалау. 1 м3 бетон араласпасына компоненттерді есептеу. Бетон
араластырғыштың сыйымдылығына компоненттерді есептеу. Бетонның ерекше қасиеттері. Ауыр бетондардың арнайы түрлері. Бетон араласпасын төсеу,
күтім жасау және қатайту. Бетонға күтім жасау, сапасын бақылау. Қысқы кезеңде бетондау ерекшеліктері.
Құрылыс ерітінділері. Ерітінділердің жіктеуіші. Олардың түрлері және
тағайындалуы. Ерітінділік қоспалар мен қатқан ерітінділердің қасиеттері. Таспен қалауға және сылауға арналған ерітінділер. Жасанды тас материалдар.
Жалпы мәлімет. Силикатты кірпіш, оны алу, қасиеті және тағайындалуы. Гипстік және гипсбетондық бұйымдар, түрлері, қасиеттері және тағайындалуы.
Асбестцемент бұйымдар, түрлері, қасиеттері және тағайындалуы.
Арнайы бағыттағы материалдар.
Жылу оқшаулаушы және акустикалық материалдар. Жылу оқшаулаушы материалдардың жіктеуіші және жалпы мәліметтер. Жылу оқшаулаушы материалдардың құрылысы және құрамы.
Акустикалық материалдар. Акустикалық материалдар және бұйымдар. Дыбыс жұтатын материалдар, олардың түрлері, қасиеттері және тағайындалуы.
Дыбыс жұтатын материалдар мен бұйымдар, олардың түрлері, қасиеттері
және тағайындалуы.
Лак-бояу материалдары. Лактар мен бояулар туралы жалпы мәліметтер.
Пигменттер мен толтырғыштар. Олардың түрлері, қасиеттері және тағайындалуы. Байланыстырушы заттар. Олардың түрлері, қасиеттері және бояу құрамында пайдаланылуы.
Бояулар және көмекші материалдар. Сыр құрамы: сулы, эмульсиялы, майлы,
эмальді; тығындау, тегістеу, бітеу; тұсқағаздар, олардың түрлері, қасиеттері
және тағайындалуы. Темір бетон бұйымдар. Пластмассалар мен полимерлер.
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Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан
кейін білім алушы:

ОН 5 Сыртқы белгілері және
таңбалануы
бойынша
құрылыс
материалдары мен бұйымдардың
сапасын анықтау үшін қажетті,
теориялық білімдер мен практикалық
дағдыларды меңгеру.

Бағалау критерийлері
Білім алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- конструкциялық және құрылыс
материалдарының
құрамының,
құрылысының және қасиетінің
өзара байланысын;
- максималды ресурс-және энергия
сақтау кезінде материалдардың
белгіленген құрылымы мен қасиетін
қалыптастыру тәсілдері;
құрылыс
материалдарының
қасиеттерін
зерттеу
әдістерін,
сондай-ақ олардың сапасының
көрсеткіштерін бағалау әдістерін.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- пайдалануға берудің белгіленген
жағдайы
кезінде
құрылыстың
сенімділігінің,
қауіпсіздігінің,
үнемділігінің және тиімділігінің
талап
етілетін
көрсеткіштерін
қамтамасыз ететін, конструкциялық
материалдарды дұрыс таңдауды;
қоршаған
ортаның
конструкциядағы
материалға
тигізетін
ықпалын
талдауды,
пайдалануға берудің белгіленген
жағдайы кезінде құрылыс және
конструкциялық
материалдарға
қойылатын талаптарды анықтауды;
- конструкциядағы материалдардың
физикалық-механикалық
қасиеттерін бақылау әдістері мен
құралдарын пайдалануды.

КМ. 06 Темір бетон және металл бұйымдар мен құрылымдар өндірісі
үдерісін ұйымдастыру
Мақсаты:
Білім алушыларда темір бетон және металл бұйымдар өндірісіндегі практикалық тапсырмаларды тиімді шешуге қабілетті, сондай-ақ жеке тұлғаның әрі
қарай дамуына ықпал ететін, темір бетон және металл бұйымдар өндірісін ұйымдастыру әдістері және оның технологиясы саласындағы теориялық және
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практикалық білімдер жүйесін қалыптастыру.
Міндеттері:
Технологиялық сынақтар, техникалық күтім көрсету, оларды сақтау және
жөндеу. Темір бетон және металл бұйымдар өндірісін ұйымдастыру әдістерін
және оның технологиясын меңгеру.
Модульге кіріспе:
КМ. 06 модуль. «Темір бетонды және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісінің процесін ұйымдастыру» кәсіптік деңгей болып табылады және техник-технологқа арналған «Кәсіптік модульдер» цикліндегі 1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлер бойынша) мамандығы бойынша
негізгі кәсіптік білім бағдарламасының құрылымында берілген. Бұл модуль
білім алушыларға темір бетон және металл бұйымдар өндірісінің технологиясы мен ұйымдастыруды; теориялық білімдерді өз бетімен, творчествалық
пайдалану дағдыларын қалыптастыруды, нормативтік және анықтамалық әдебиеттерді практикалық қызметте пайдалану біліктілігін; құрастырмалы темір
бетон конструкциялар өндірісінің технологиялық және ұйымдастырушылық
процестерін әзірлеу және бағалау дағдыларын меңгеруді және негізгі технологиялық процестерді таңдау кезінде техникалық-экономикалық есептеулерді
іске асыруды және құрастырмалы темір бетон мен металл конструкциялар өндірісін ұтымды ұйымдастыруды жүзеге асыра білуге мүмкіндік береді. Модульді меңгеру базалық жалпы кәсіптік және кәсіптік модульдерді әрі қарай
зерттеу үшін қажетті негіз болып табылады:
БЖМ .01 Әр түрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру
БЖМ. 02 Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін зертханалық сынақтар жүргізу
БЖМ .03 Арматуралық және металл бұйымдар мен конструкциялардың сапасын бақылау
БЖМ. 04 Темір бетон бұйымдар мен конструкциялардың сапасын бақылау
КМ. 01 Арматуралық бұйымдар дайындау
КМ. 02 Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Модульдің мазмұны:
1 бөлім. Сызба геометрия негіздері
Кескін әдісі, кескіндеу түрлері.
Инженерлік қызмет негізі ретіндегі жүйелік тәсіл. Сызба геометрияның негізгі ұғымдары: жазық координаталар жүйесі, кеңістіктік координаталар жүйесі, геометриялық элемент, кескіндер.
№1 практикалық жұмыс Кескін әдісі, кескіндеу түрлері
Кескіннің екі және үш жазықтық жүйесіндегі нүктесі. Эпюр Монжа.
№2 практикалық жұмыс Нүктені оның сегіз октанттағы координаталары
бойынша салу. Нүктелер проекциясын салу. Есептерді шығару.
Түзу және кескіннің екі және үш жазықтық жүйесіндегі жазықтығы
Түзу сызықтың кескіннің жазықтығына қатысты әр түрлі жағдайдағы, проекциясы. Нүкте мен түзудің өзара орналасуы. Жазықтықтың берілу тәсілдері.
Деңгей сызықтары. Түзу бұрышты кескіндеу.
№3 практикалық жұмыс. Түзу және кескіннің екі және үш жазықтық
жүйесіндегі жазықтығы
№4 практикалық жұмыс. Түзудің проекциясын салу, оның шынайы ұзындығын анықтау. Берілген қатынастағы кесіндіні бөлу. Түзудің іздерін салу. Жа86

зықтық сызбасы, жазықтықта үш нүктемен берілген, іздермен берілген, жазықтықты түрлендіру. Жазықтық деңгейінің сызығын салу. Есептерді шығару.
Түзудің жазықтықпен қиылысуы, екі жазықтықтың қиылысуы. Түзу сызық пен жазықтықтың қиылысу нүктелерін салу алгоритмі, екі жазықтықтың
қиылысу сызықтары.
№5 практикалық жұмыс. Түзудің жазықтықпен қиылысуы, екі жазықтықтың қиылысуы.
№6 практикалық жұмыс. Түзу мен жазықтықтың қиылысу нүктелерін
салу.Екі жазықтықтың қиылысуы. Нүктенің көрінуін анықтау. Есептерді
шығару .
Кескіндерді түрлендіру тәсілдері. Кескіннің жазықтығын өзгерту тәсілі және
онымен шешілетін негізгі есептер. Айналу тәсілі. Жазықтыққа перпендикуляр және параллель кескіннің осьтің айналасында айналуы. Деңгей сызығының айналасында айналу. Қиыстыру тәсілі. Кескінді түрлендіру тәсілдерімен
шешілетін, метрикалық есептердің негізгі типтері.
№7 практикалық жұмыс. Геометриялық объектілердің, арақашықтықтар
мен бұрыштардың натурал шамасын анықтау.
Қисық сызықтар мен беттер. Қисық сызықтар мен беттердің жіктеуіші және
тапсырмалары. Бұрандалы және циклді беттер. Айналу бетіне қатысты түзулер мен жазықтықтар. Беттің жазықтықпен және түзумен қиылысуы.
№8 практикалық жұмыс. Қисық сызықтар мен беттер.
№9 практикалық жұмыс. Жазықтықтың айналу бетімен қиылысу сызығын, түзудің бетпен қиылысу нүктесін салу. Беттердің қиылысу сызығын
салу. Есептерді шығару.
Беттің жаймасы. Беттің жаймасын салу тәсілдері. Көп қырлы және қисық
беттердің жаймасы.
№10 практикалық жұмыс. Беттің жаймасы.
№11 практикалық жұмыс. Қырлы және сызықтық беттердің жаймасын
салу. Есептерді шығару.
Аксонометриялық проекциялар
Аксонометриялық кескіндердің қасиеті. Тікбұрышты және қиғаш бұрышты
изометриялық және диметриялық кескіндер, оларды салу ережелері.
№ 12 практикалық жұмыс. Аксонометриялық проекциялар
№13 практикалық жұмыс. Қырлы және сызықты пішіндердің аксонометриялық бейнелерін салу.
2 бөлім. Жылу техника негіздері
Негізгі ұғымдар. Булы генераторларды, реакторларды, атомдық электр станцияларды және экономика негіздерін жобалау және пайдалануға беру. Жұмыс
денесі, күй параметрлері, жұмыс денесі күйінің теңдеуі.
Термодинамиканың бірінші заңы.
Жылу мөлшері. Ішкі энергияның өзгеруі, сыртқы жұмыс, энтальпия. Термодинамиканың бірінші заңы энергияның сақталу және түрлену жалпы заңының
жеке жағдайы ретінде. Тепе-тең және тепе-тең емес процестер. Процестердің
қайтымдылығы және қайтымсыздығы. Айналымдық процестер немесе циклдер. Идеал және нақты газдар туралы ұғым.
Идеал газды негізгі термодинамикалық. Идеал газдарға арналған Клапейрон – Менделеев күйінің теңдеуі және газ қоспалары.
Газ тұрақтысы.
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Идеал газдарда жүретін, изохорлы, изобарлы, изотермиялы, адиабатты және политропты процестер. Идеал газдардың ішкі энергиясының жалпы қасиеттері. Процестердің жылу сыйымдылығы.
Термодинамиканың екінші заңы.
Карноның тура қайтымды циклі және оның п.ә.к. Еркін қайтымды цикл.
Клаузиус интегралы. Энтропия. Жылулық диаграмма (ТS –диаграмма). ТS –
диаграммадағы термодинамикалық процестерді бейнелеу. ТS –диаграммадағы
Карно циклі. Регенерацияланған Карно циклі. Қайтымсыз және адиабатты
процестердегі энтропияның өз бетімен жоғарылауы. Энтропия және ықтималдық теориясы. Жүйенің жұмыс қабілеттілігін бағалаудың энтропиялық әдісі
және оның қолданылу саласы.
Жүйенің жұмыс қабілеттілігін бағалаудың эксергетиялық әдісі және оның
қолданылу саласы. Энтропия және Ғаламның «жылулық өлім теориясы». Идеал газдармен жұмыс істейтін жылу қозғалтқыштардың жұмысына арналған
термодинамиканың бірінші және екінші заңының қосымшалары. Жылудың әр
түрлі жеткізілу жағдайлары кезіндегі ІЖҚ-ның индикаторлық диаграммасы
және идеалды циклі. Жылу изобарлы түрде жеткізілетін ГТҚ сұлбасы және
циклі. ГТҚ-ғы жұмыс денесінің регенеративті жылытқышын қолдану. ГТҚ-ғы
жұмыс денесін аралық салқындату және аралық жылыту. Жылулық қозғалтқыштардың циклінің тиімділігін арттыру әдістері.
Нақты газдар. РV- және ТS –диаграммалардағы бу түзілу процестері.
Су буының термодинамикалық сипаттамалары (энтальпия, ішкі энергия,
құрғақтылық дәрежесі, будың жылу сыйымдылығы) туралы негізгі ұғымдар.
Құрғақ қаныққан және қатты қыздырылған будың және қайнап жатқан сұйықтықтың термодинамикалық қасиеттерінің кестесі, су буының НS –диаграммасы. Су буымен жүретін, изобаралық және адиабаттық процестер. Буды
дросселдеу.
Бу-турбиналы қондырғылар (БТҚ) циклі. Бу-турбиналы қондырғылардың
сұлбасы және Ренкин циклі. Будың бастапқы және соңғы параметрлерінің
бу-турбиналы қондырғының ПӘК-не тигізетін әсері. Буды екіншілік қыздыратын бу-турбиналы қондырғы циклі. Қоректендіретін суды регенеративті
қыздыратын БТҚ циклі. Бу-турбиналы қондырғының жылуландыру циклі.
Бу-газды циклдер. Атом энергетикалық қондырғылар циклдері.
Жылуды жұмысқа тікелей айналдыру қондырғысы. Магнитті-гидродинамикалық генератор әрекетінің қағидалары. Ашық және тұйық сұлбалардың магнитті-гидродинамикалық қондырғысы. Термоэлектрлі генераторлар.
Ағын термодинамикасы. Ағынға арналған термодинамиканың бірінші заңы,
тежелу энтальпиясы. Энтальпия айырмасы функциясындағы өту жылдамдығы. Қысымдар қатынасы функциясындағы өту жылдамдығы. Лаваль шүмегі.
Стационарлы және стационарлы емес жылу өткізгіштік.
Жылу өткізгіштіктің дифференциалдық теңдеуін шығару. Жылу өткізу
тапсырмаларындағы шекаралық жағдайлар және олардың берілу тәсілдері.
Жазық және цилиндрлі бір- және көп қабатты қабырғадағы жылу өткізгіштік.
Жылу өткізу коэффициенті. Стационарлы емес жылу өткізгіштік.
Конвективті жылу- және масса алмасу.Жылу мен массаның конвективті ауысу механизмі. Конвективті жылу алмасудың дифференциалды теңдеуі. Энергия теңдеуі. Тұтқыр сұйықтықтың қозғалыс теңдеуі. Ағынның үздіксіздік тең88

деуі. Тәжірибе деректерін жалпыландыру үшін ұқсастық теориясын қолдану.
Жылулық ұқсастық критерийі, олардың физикалық мәні және олардың арасындағы байланыс формалары.
Еркін конвекция кезіндегі берілетін жылу.Ішкі және сыртқы тапсырмалар
жағдайында мәжбүрлі конвекция кезіндегі берілетін жылу. Агрегаттық күй өзгерген кездегі жылу алмасу.
Радиациялық жылу алмасу. Радиациялық жылу алмасудың негізгі заңдары.
Сәуле шығару арқылы жылу алмасудың жеке жағдайлары. Сәуле шығарудан
қорғану кезіндегі экранның рөлі. Жылу камераларындағы сәуле шығарумен
жылу алмасуды есептеу.
Жылу алмасу аппараттары. Рекуперативті және регенеративті жылу алмасу аппараттары. Жылу тасымалдаушыларды іске қосудың негізгі сұлбалары
және рекуперативті жылу алмастырушылардың жылулығын есептеуге арналған теңдеу. Жылу алмасу аппараттарының жылулық және гидродинамикалық есептеулері. Жылу алмасу аппараттарын эксергетикалық талдау.
3 бөлім. Жабдық, өндіру технологиялары мен үрділері. Құрастырмалы
темір бетон және металл конструкциялар өндірісі.
Арматуралық жұмыстар үшін қолданылатын, жабдықтар. Арматуралық
цехтар жұмысының техника-экономикалық көреткіштері.Өндірістік жəне
технологиялық процестер мен технологиялық операциялар туралы ұғым.
Құрастырмалы темір бетон конструкцияларды дайындау кезіндегі негізгі
технологиялық процестер. Индустриалды конструкциялар өндірісіндегі
конвейерлік, агрегаттық-ағынды, стендтік тəсілдер туралы ұғым.
Құрастырмалы темір бетон конструкциялар өндірісі технологиясының негізгі
жағдайлары.
Темір
бетон,
құрастырмалы
темір
бетон
конструкциялары жайлы жалпы ұғым. Темір бетон конструкциялардың
номенклатурасы және жіктеуіші. Құрастырмалы темір бетонның
құрылыстағы рөлі, оны қолдану мақсаттылығы және экономикалық
тиімділігі. Құрастырмалы темір бетонның құрылысты индустрияландыру
деңгейін арттыруға тигізетін ықпалы. Құрастырмалы темір бетон өндіретін
кәсіпорындардың негізгі түрлері: үй құрылысы комбинаттары (ҮҚК), ірі
панельді үй құрылысы зауыттары (ІПҮҚЗ), көлемді - блокты үй
құрылысы зауыттары (КБҮЗ), темір бетон бұйымдар за-уыты (ТББЗ),
ауылдық құрылыс комбинаттары (АҚК). Құрастырмалы темір бетон
шығаратын кәсіпорындардың өнімдерінің көрсеткіштері – АҚ, ЖАҚ,
ЖШҚ және құрылыс индустриясындағы басқа да ұйымдар. Зауыттар мен
полигондардың құрамына кіретін, негізгі бөлімшелер: толтырғыштар мен
тұтқырлаушылар қоймасы, бетон араластыру цехы, арматуралық цех, қалыптау және қатайту цехы, дайын өнімдер қоймасы, қосалқы цехтар.
Құрастырмалы темір бетон өндірісі технологиясы бойынша негізгі
нормативтік құжаттар: мемлекеттік стандарттар, құрылыс нормалары мен
ережелері,
технологиялық
жобалау
нормалары,
темір
бетон
конструкциялары
бойынша ұсыныстар,
нұсқаулықтар,
нұсқаулар.
Нормативтік құжаттардың құрылымы мен тағайындалуы.
Цемент қоймаларының негізгі типтері, олардың конструктивтік ерекшеліктері. Цемент қоймаларындағы көлік ағыны. Цемент түсіру тәсілдері, қолданылатын жабдық. Цементтерді силостарда сақтау, цементті түсіру және
сақтау кезіндегі технологиялық процестер. Цемент қоймасының техникалық
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сипаттамасын есептеу. Толтырғыштар (инертті материалдар) қоймасы. Толтырғыштар қоймасын сақтау тәсілі, ыдыс түрі, тиеу және түсіру тәсілдері, аумақтық бағдарлау, сыртқы көлік түрі бойынша жіктеу. Толтырғыштар қоймасының техникалық сипаттамасын есептеу. Толтырғыштарды қабылдау және
түсіру. Нүктелік және фронталды түсіру ерекшеліктері. Қоймаішілік көлік
және толтырғыштар қоймасында қолданылатын, жабдықтар. Толтырғыштарды сақтау.
Бетон араласпасын дайындау технологиясы. Бетон араласпасын
дайындауға арналған технологиялық процестің құрылымы мен мазмұны.
Құрамдастарды
араластырудың
негізгі
тәсілдері,
дайын
бетон
араласпасын алу. Бетон араластыру желісінің техникалық сипаттамасын
есептеу. Негізгі араластыру жабдығы және оның жұмыс істеу қағидалары.
Материалдар еркін құлайтын араластырғыштар, мәжбүрлі әрекеттегі
араластыру қондырғылары. Олардың жұмыс
істеу
қағидалары,
артықшылықтары мен кемшіліктері. Бетон араласпаларын араластыру
режимі және оның тағайындалуы. Бетон араласпаларын араластырудың
жаңа тәсілдері. Көлемдік, салмақтық және көлем-салмақтық мөлшерлеу.
Мөлшерлеуіштердің жұмыс істеу қағидалары және конструктивтік
шешімдері. Салмақтық мөлшерлеуіштерді басқару жүйесі. Бетон араластыру
цехтарындағы жабдықтарды вертикаль құрастыру сұлбасы. Мұнаралы
және партерлік сұлбалардың артықшылықтары мен кемшіліктері.
Араластыру машиналарын құрастыру сұлбасы. Сызықтық және ұяшықты
сұлбалардың ерекшеліктері. Бетон араласпасын дайындау сапасын
бақылауға арналған негізгі тапсырмалар. Технологиялық процесті
операциялар бойынша бақылау. Типтік бетон араластыру цехтарының
техника-экономикалық көрсеткіштері.
Арматуралық бұйымдарды дайындау технологиясы және темір бетон
конструкцияларды армирлеу. Темір бетон конструкцияларды армирлеу
үшін қолданылатын, арматуралық болаттардың негізгі түрлері.
Арматуралық элементтер өндірісінің технологиясы: арматуралық болат
және төсеме бөлшектерін, арматуралық тор және қаңқа дайындау. Төсеме
бөлшектерді коррозиядан қорғау. Керілмейтін арматуралы темір бетон
конструкцияларды армирлеу процесі. Жобалық күйдегі арматураны бекіту.
Арматураны керу тәсілі және арматуралық қаңқа жасау. Керу кезінде
арматураны
бекіту
тәсілі.
Арматураны
керудің
механикалық,
электротермиялық, электртермомеханикалық және химиялық тәсілдерінің
технологиясы. Арматураның керілісін жұмсарту.
Темір бетон конструкцияларын қалыптастыру технологиясы. Темір
бетон конструкцияларын қалыптауға арналған технологиялық процесс
операцияларының құрамы, олардың өзара байланысы және орындау
бірізділігі. Қалып түрлері және олардың конструкциясы. Қалыптардың
айналымдылығы
және өндірістің қалып сыйымдылығы, қалып
сыйымдылықты төмендету жолдары. Қалыптарды,
қолданылатын
жабдықтарды тазалау және майлау. Қолданылатын май түрлері және оларға
қойылатын, талаптар. Бетон араласпасын тасымалдау және оларды
қалыптарға салу. Көлік жабдықтары. Қалыптау пастыларындағы бетон
таратушылар, бетон салушылар, салуға арналған құрылғылар. Қоспаларды
дірілдету арқылы нығыздау процесінің физикалық мәні. Діріл90

дету параметрлері мен режимдері. Дірілдету алаңдарында көлемдік дірілдету
арқылы бетон араласпасын нығыздау. Тереңдік дірілдеткіштердің және дірілдеткіш ішпектің көмегімен іштей дірілдету арқылы бұйымдардағы қоспаларды тығыздау. Беттік дірілдету. Қоспаны престеу, вибропрестеу, роликті илемдеу, виброилемдеу әдістерімен нығыздау. Центрифугалау. Конструкцияларды
құю және экструзия әдісімен қалыптау.
Қалыптан алынған бұйымдардың қатаюы. Темір бетон конструкцияларды
жылулық өңдеу. Бетонның қалыпты температура кезіндегі қатаюы. Бетонның
қатаюын жылдамдату тәсілдері. Бетонның беру, жұмсарту және жобалық
төзімділігі. Бетонның жоғары температура кезінде қатаюы. Бетонның булау
кезіндегі құрылымының қалыптасу ерекшелігі. Булау кезінде бетондағы деструктивтік процестердің әсерін төмендету тәсілі. Жылулық өңдеу режимі.
Булаудың оңтайлы режимін таңдау. Темір бетонды жылулық өңдеуге арналған
қондырғылар: шұңқырлы камералар, кассеталар, термоқалыптар, автоклавтар, туннельді, саңылаулы және вертикаль камералар. Жылулық өңдеу процестерінің техника-экономикалық көрсеткіштері. Энергиялық шығындар және
оларды төмендетудің мүмкін болатын жолдары.
Өндірісті ұйымдастыру және өнімді өткізу бойынша жалпы қағидалар.
Құрылыс индустриясы кәсіпорнының материалдық-техникалық базасының
құрылымы. Құрылыс индустриясы базасының нарық жағдайында дамуына
ықпал ететін, жағдайлар мен факторлар. Құрылыс индустриясы кәсіпорнының тиімді экономикасын қамтамасыз етудегі өндірісті ұйымдастыру ерекшелігі. Құрылыс индустриясы кәсіпорнының тіршілігін қамтамасыз етудегі
ұйымдастыру мен басқару процестерінің өзара шарттылығы. Ұйымдастыру
теориясының негізі. Тұрғын үй және өнеркәсіптік құрылысқа арналған құрастырмалы темір бетон конструкциялары өндірісін ұйымдастыру және басқару
саласындағы алдыңғы қатарлы отандық және шетелдік тәжірибе. Құрылыс
индустриясы кәсіпорнының ұйымдастырылу және бәсекеге қабілеттілік деңгейіне ықпал ететін, факторлар жіктеуіші.
Өндірістік процесті тиімді ұйымдастыру негізі. Өндірістік процестердің
құрылымы, қағидалары және ұйымдастыру формалары. Өндіріс типтері: жеке-дара, сериялық, жаппай. Технологиялық циклдің ұзақтығы және бұйымдар
партиясын дайындау. Құрылыс конструкциялары мен бұйымдар өндірісін
ағындық ұйымдастыру. Технологиялық желі жұмысының негізгі ерекшеліктері. Ағындық технологиялық желінің қарқыны мен ырғағының үйлесімділігі. Ағынның қуаттылығы. Оның жетекші бөліктерінің өткізу қабілеттілігімен
технологиялық желінің өткізу қабілеттілігінің үйлесімділігі. Өндіріс көрсеткішінің, өнім шығару мен өткізудің өзара байланысы.
Қалыптау өндірісін ұйымдастыру және жоспарлау. Негізгі және көлік жабдықтарын таңдау. Темір бетон конструкциясы өндірісінің технологиялық
процесінің құрылымы. Негізгі процестердің технологиялық сұлбалары. Жабдықтарды біріктіру. Ең озық технологиялық тәсілдерді, машиналар мен механизмдерді таңдау. Темір бетон конструкциясы өндірісінің технологиялық
картасын жасау. Технологиялық картаның құрамы және мазмұны. Конструкция дайындау жөніндегі жұмыстың циклограммасы. Негізгі технологиялық
процестерді операциялар бойынша бақылау.
Технологиялық желінің техника-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. Материалдық және энергетикалық ресурстарға қажеттілігін есептеу. Өнім бірлі91

гінің өзіндік құнының жоспарлы калькуляциясын жасау.
Кәсіпорында ішкі өндірістік қатынастар ұйымдастыру. Кәсіпорынның қауіпсіз тіршілігін қамтамасыз ету процесін ұйымдастыру. Сенімділік, ұйымдастыру, қауіпсіздік және сапа процестерінің өзара байланысы. Жабдықты жүктеу ырғағын және бөлімдер мен қызметтердің бұйымның толық зауыттық
еңбек сыйымдылығын ескере отырып өндірістің түпкілікті нәтижелеріне қосатын үлесін объективті бағалауды қамтамасыз етудегі ішкі өндірістік қатынастарды ұйымдастыру.
Ішкі өндірістік бағаларды есептеуді анықтау әдісі. Цехтан шығаруды ескере
және ескермей отырып есептеу. Шығындарды құрылымдаудың және жауапкершілік орталығы үшін пайданы анықтаудың шетелдік тәжірибесі.
Негізгі қорларды жаңғырту процесін басқаруды ұйымдастыру. Негізгі құралдарды жаңғырту үдерісін басқаруды тиімді ұйымдастыру мәселелері және
оларды шешу тәсілдері. Негізгі құралдарды тиімді жаңарту және пайдалану
процесін ұйымдастыру. Негізгі құралдарды тиімді пайдалануды талдау әдісі.
Негізгі құралдарды жаңғырту процесін басқаруды ұйымдастыру. Амортизацияны есептеудің басым тәсілін таңдауды негіздеу. Негізгі құралдарды қайта
бағалау процесін ұйымдастыру жөніндегі шешімдерді негіздеу. Салыстырмалы талдау және кәсіпорын үшін басым амортизациялық саясат таңдау.
Кәсіпорында материалдық-техникалық жабдықтау ұйымдастыру.
Құрылыс индустриясы кәсіпорнын материалдық-техникалық жабдықтауды
тиімді ұйымдастыру мәселесі. Айналымдық құралдарды нормалау әдістері.
Заманауи шаруашылық жағдайында ҮҚК АҚ қызметінде материалдық-техникалық жабдықтауды жоспарлауды ұйымдастыру.
Жеткізушілермен келісім-шарттық қатынастар ұйымдастыру. Жеткізу және
жеткізуге төлем жүргізу кестесін құру жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру.
Жаңа бұйымдарды меңгеру процесін басқаруды ұйымдастыру.Өнім шығару номенклатурасын жаңарту міндеттері мен мәселелері. Шығару болжанған
бұйымды меңгеру тиімділігін бағалау әдісі. Болжамды шығару көлемін, өткізу
бағасын, жабдықтар мен керек-жарақтар құнын анықтау әдісі. Тиімділік шегіне жету жағдайлары. Өндірістің өзін-өзі ақтауын анықтау. Нарықтық жағдайға бейімделген, бұйымдарды дайындау технологиясын таңдау.
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Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан
кейін білім алушы:

Бағалау критерийлері
Білім алушы:

БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- цементтің, болаттың, темір бетон
ОН 6 Темір бетон және металл және металл конструкциялардың
бұйымдар өндірісін ұйымдастыру физика-химиялық және физикалық
технологиясы мен әдістерін меңгеру. қасиеттерін;
- толық зауыттық дайындалған
бұйымдар алу тәсілдерін;
-бастапқы шикізаттық материалдарды
тасымалдау және сақтау тәсілдерін;
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- темір бетон және металл бұйымдар
мен конструкциялар өндірісінің
түрлі тәсілдерінің технологиялық
есептеулерін жүргізуді,
-дайын
бұйымдар
мен
конструкциялардың
сапасын
бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі
жұмыстарды орындауды;
- темір бетон және металл бұйымдар
өндіру кезінде ұтымды және
экономикалық ақталатын шешімді
жетілдіруді;
- зертханалық жабдықтармен жұмыс
істеуді;
- дайын темір бетон және металл
бұйымдардың сапасын өз бетімен
анықтауды
КМ.07

Кәсіпорынды, құрылыс бұйымдары мен құрылымдарын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару

Мақсаты:
Білім алушыларда құрылыс бұйымдары мен конструкциялары кәсіпорнын
ұйымдастыру, жоспарлау және басқару үшін қажетті, теориялық білімдер мен
практикалық дағдылар жүйесін қалыптастыру.
Модульге кіріспе:
Бұл модуль білім алушыларға құрылыс бұйымдары мен конструкциялары кәсіпорнын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару процестерін түсінуге,
нақты басқарушылық міндеттерді шешуге, өз бетімен жұмыс істеу барысында
теориялық білімдерді өз бетімен пайдалануға, өндірістегі барлық материалдық-техникалық және еңбек ресурстарын барынша тиімді пайдалану жолдарын анықтауға мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны:
1 тарау . Өндірісті атқару
Сала экономикасы. Материалдық өндірістің экономикалық тиімділік
теориясының негізгі қағидалары. Сала ресурстары. Капиталдық салымдарды
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жоспарлау негіздері. Баға түзу, өзіндік құн. Пайда, рентабельділік,
қаржыландыру, есеп, шаруашылық қызметінің есептілігі және талдамасы.
2 тарау. Өндірісті ұйымдастыру
Құрылыстағы басқару. Өндірісті ұйымдастыру. Өндірісті ұйымдастыру
негізі. Кәсіпорынды қайта құру және техникалық қайта жарақтандыру
кезіндегі ұйымдастыру ерекшеліктері. Өнім
сапасын басқаруды
ұйымдастыру. Кәсіпорынды басқару. Басқару негізі. Еңбек ұжымын басқару.
Басқару қағидалары мен әдістерінің жүйесі. Басқару технологиясы.
Басшының еңбегінің психологиясы және ұйымдастыру.
Оқыту нәтижелері
Бағалау критерийлері
Осы модуль табысты
Білім алушы:
аяқталғаннан кейін білім алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
құрылыс
бұйымдары
мен
кәсіпорнын
ОН 7 құрылыс бұйымдары мен конструкциялары
конструкциялары
кәсіпорнын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
ұйымдастыру, жоспарлау және саласындағы отандық және шетелдік
басқарудың
теориялық
және тәжірибені.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
қолданбалы негіздерін меңгереді
- нақты басқарушылық міндеттерді
шешуді;
- өз бетімен жұмыс істеу барысында
теориялық білімдерді өз бетімен
пайдалануды;
- арнайы нормативтік әдебиеттермен
жұмыс істеуді;
- өндірістегі барлық материалдықтехникалық және еңбек ресурстарын
барынша тиімді пайдалану жолдарын
анықтауды.
КМ.08 Темір бетон және металл бұйымдар мен құрылымдарды өндіру
үдерісін автоматтандыру
Мақсаты:
Білім алушылардың бақылау жүйесін әзірлеу және жұмыс істетудің теориялық негіздерін білу, темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісі кезіндегі технологиялық процестерді автоматты басқару саласындағы
білімдерді меңгеру, сондай-ақ құрылыс индустриясын автоматтандырудың
әлеуметтік-экономикалық және экологиялық маңыздылығын түсіну.
Модульге кіріспе:
Бұл модуль білім алушыларға темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар өндірісінің процестерін автоматтандырудың маңызын түсінуге,
нақты басқарушылық міндеттерді шешуге, өз бетімен жұмыс істеу барысында
теориялық білімдерді өз бетімен пайдалануға, өндірістегі өндірісті автоматтандыруда барлық материалдық-техникалық және еңбек ресурстарын барынша тиімді пайдалану жолдарын анықтауға мүмкіндік береді.
Модульдің мазмұны:
Автоматтандыру жүйелерінің жіктеуіші. Автоматтандырылған бақылау
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және дабыл беру жүйелері. Дистанциялық басқару және телебасқару жүйелері.
Автоматты реттеу, басқару және қорғау жүйелері.
Автоматты жүйелер элементтері.
Технологиялық параметрлер датчигі. Датчиктер параметрлері.Резистивті
датчиктер. Индуктивті датчиктер. Трансформаторлы датчиктер. Сыйымдылық
датчиктер. Пьеэзоэлектрлік датчиктер. Индукциялық датчиктер.
Жиілік датчиктер. Сандық датчиктер.
Реле.
Тұрақты тоқтың бейтарап электромагнитті релесі. Полярлы электромагнитті
реле. Айнымалы тоқтың электромагнитті релесі. Геркондық реле. Биметалды
жылулық реле. Релені сұлбаларда белгілеу. Негізгі реле-түйіспелік сұлбалар.
Уақыт релесі.
Күшейткіштер. Электрлі күшейткіштер. Гидравликалық күшейткіштер.
Пневматикалық күшейткіштер.
Орындау механиздері.
Реттеуші органдар.
Автоматтандыру сұлбасын салу.
Құрылымдық сұлба. Автоматтандырудың функционалдық сұлбасы. Принципиалды электрлік сұлба.
Технологиялық параметрлерді автоматты бақылау.
Температураны өлшеу. Шығынды өлшеу. Деңгейді өлшеу. Заттардың параметрлерін өлшеу.
Автоматты реттеу мен басқарудың негізгі қағидалары.
Автоматты реттеу жүйелерінің түрлері. Реттеу объектілерінің қасиеті. Реттеу заңдары. Бағдарланатын логикалық контроллерлер. Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйесі.
Құрылыс бұйымдары мен конструкциялары өндірісінің процестерін автоматтандыру.
Электр қозғалтқыштарды басқару сұлбасы. Бетон толтырғыштар қоймасын автоматтандыру. Көлік ағыны жүйесін басқару. Мөлшерлеу және өлшеу
процестерін автоматтандыру. Араластыру процесін автоматтандыру. Арматуралы өзекшелерді қыздыруды автоматтандыру. Бетон араласпасын нығыздау
процесін автоматтандыру. Темір бетон бұйымдарды ылғалды-жылулық өңдеу
процесін автоматтандыру.
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Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты
аяқталғаннан кейін білім
алушы:
ОН 8 Тиісті өндірістік
процестерді автоматтандыру
сұлбасын әзірлеу үшін негіз
ретінде технологиялық
сұлбаларды пайдалану
дағдыларын меңгеру.

Бағалау критерийлері
Білім алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
-автоматтандырудың теориялық
негіздерін;
- темір бетон және металл бұйымдар
өндірісі кезіндегі автоматты бақылау
және басқару саласындағы негізгі
ұғымдарды;
-технологиялық процестерді
басқарудың автоматты және
автоматтандырылған жүйесінің мәнін.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- қолда бар нормативтік-техникалық
құжаттамалардың негізінде жеке
машиналарды, аппараттарды және
технологиялқ желілерді бақылау мен
басқаруды автоматтандыруға тапсырма
қалыптастыруды;
- технологиялық процестерді басқару
мен бақылаудың құрылымдық және
функционалдық сұлбаларын әзірлеуді;
-құрылыс индустриясы
зауыттарындағы автоматтандырылған
желінің бұйым өндірісінің сапасын,
өнімділігін, тұрақтылығын
арттырудағы рөлін анықтауды;
-құрылыс индустриясындағы
өндірістік процестерді
автоматтандырудың мақсаттылығы мен
әлеуметтік-экономикалық тиімділігін
атап көрсетуді.

КМ.09 Темір бетон және металл бұйымдары зауыттарында стандарттау, сертификаттау және аккредитацияны ұйымдастыру
Мақсаты:
Бұл модуль білім алушыларға құрылыстық материалтану мен технологиядағы стандарттау әдістемесінің материалдардың жұмыс ерекшеліктерін ескеретіндігін және құрамдас элементтер ретінде материал мен конструкцияға,
құрылыс бұйымдарының өлшемдеріне және тағы басқаларға жүктемені стандарттау енетіндігін түсіндіреді. Практикалық тапсырмаларды тиімді шешуге
қабілетті, маманға метрология қағидаларын едәуір толық ұғынуға және қолдануға, алынған нәтижелерге талдау жүргізуге мүмкіндік береді, сондай-ақ
тұлғаның әрі қарай дамуына ықпал етеді.
Модульге кіріспе:
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Білім алушы шығарылатын өнімге арналған нормативтік құжаттардың немесе өндіріске қойылатын талаптардың технологиялық процестердің дамуымен,
талаптардың өзгеруімен байланысты ауысуы мүмкін екендігін және бұл процестердің нормативтік құжаттамаларда, жобаларда және тағы басқаларда көрсетілетіндігін түсінуі тиіс.
Модульдің мазмұны:
Стандарттау тапсырмалары. Негізгі ұғымдар, терминдер, анықтамалар.
Стандарттау бойынша нормативтік құжаттар және стандарт түрлері. Халықаралық және өңірлік стандарттау элементтері. «Техникалық реттеу туралы» ҚР
Заңының негізгі талаптары.
Стандарттау деңгейлері. Халықаралық және өңірлік стандарттау. Стандарттау саласындағы халықаралық ынтымақтастық. Өлшемнің негізгі теориялары.
Өлшенетін шамалардың сандық және сапалық сипаттамалары. Халықаралық
бірліктер жүйесі (БЖ). Өлшеу қателігі. Қателікті айқындау әдісі.
ҚР Мемлекеттік стандарттау жүйесінің құрылымы мен құрамы.
Стандарт. Стандарт түрлері. Негіз қалаушы стандарттар. Стандарттар жіктеуіші.
Өнімдер мен қызметтердің қауіпсіздігі және сапасы. Өнім сапасының көрсеткіштері.
Өнім сапасының көрсеткіштері мен қызметтердің жіктеуіші.
ИСО халықаралық стандарттарының құрылымы мен құрамы. ИСО 9000,
ИСО 9001, ИСО 9004 стандарттары.
Сапа менеджменті жүйесіне арналған ұлттық стандарттар. Өнім сапасын
өндірістік қамтамасыз етуге қойылатын негізгі талаптар мен ұсыныстар ( Р
МемСТ ИСО 9001, Р МемСТ ИСО 9004).
Сапа жүйесіне арналған мемлекеттік стандарттар.
Өнімді техникалық бақылау және сынау операцияларын жіктеу. Ұйымда
техникалық бақылау жүйесін ұйымдастыру негізі. Сапаны статистикалық
бақылау.
Өндіріске және сапа жүйесіне сертификаттау жүргізудің жалпы тәртібі мен
ережесі.
Рөлі, маңызы және РФ сертификаттаудың заңнамалық негізі. Міндетті және
ерікті сертификаттау.
Сертификаттау органдарын және сертификаттау жүйесіндегі сынақ зертханаларын аккредитациялау тәртібі және ережесі. Өнімді сертификаттау сұлбасын таңдау және тағайындау. Өнімді сертификаттау сұлбасының негізгі элементтері. Сапа жүйесіндегі өндірісті сертификаттау. Өндірісті немесе сапа
жүйесін сертификаттайтын ұйымдарға қойылатын, талаптар. Өндірісті сертификаттауға дайындау тәртібі және әдісі.
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Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан
кейін білім алушы:
ОН 9 Құрылыстық материалтанудағы
стандарттау әдістемесін және темір
бетон және металл бұйымдар өндірісі
технологиясын меңгеру

Бағалау критерийлері
Білім алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- стандарттау тапсырмаларын, оның
экономикалық тиімділігін;
-жалпы техникалық және
ұйымдастырушылық-әдістемелік
стандарттар жүйесінің (кешендерінің)
негізгі жағдайларын;
-сапа жүйесін стандарттау, сертификаттау
және құжаттауды анықтау және негізгі
ұғымдарды;
- халықаралық стандарттарға және
халықаралық бірлік жүйесіне (БЖ) сәйкес
шамалардың терминологиясын және өлшем
бірліктерін;
- сапаны растау нысанын;
- сапа жүйесінің құжаттамасын;
- оқу пәндеріндегі халықаралық стандарттар
мен халықаралық бірлік жүйесі (БЖ) бар
өлшем бірліктер, терминология бірлігі;
- өнім сапасын арттыру негізін;
- техникалық және зертханалық бақылауды
талап ететін, негізгі технологиялық
процестерді;
-заңдардың, техникалық регламенттердің,
МемСТ ИСО/ХСК 17025 және басқа да
нормативтік құжаттамалардың талаптарын;
- сапаны бақылау және сынау түрлерін.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- кәсіптік қызметте сапа жүйесінің
құжаттамасын пайдалануды;
- өндірістік қызметтегі стандарттау мен
сертификаттаудың негізгі қағидаларын
пайдалану негізінде қолданыстағы
нормативтік базаға сәйкес технологиялық
және техникалық құжаттамаларды ресімдеу;
- халықаралық стандарттарға және
халықаралық бірлік жүйесіне (БЖ) сәйкес
өлшемдердің жүйелік емес шамаларын
келтіруді;
- сапа жүйесінің құжаттамасын қолдануды;
- өнімдер (қызмет) мен процестердің негізгі
түрлеріне нормативтік құжат талаптарын
қолдануды,
- өнімге бақылау және сынау жүргізуді;
- статистикалық қабылдау кезіндегі бақылау.

Кіші инженер - технолог
КМ.10 Темір бетон құрылымдарды есептеу мен құрылымдауды орындау
Мақсаты:
Бұл модуль ғимараттар мен құрылыстардың темір бетон конструкцияларын
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жобалау, дайындау, монтаждау, күшейту негіздерін оқыта отырып кіші инженер-технологтар дайындауға ықпал етеді.
Модульге кіріспе:
Темір бетон конструкциялар қолданылу саласы кең негізгі құрылыс конструкциялары болып табылады, сондықтанда мамандарды техникалық даярлауға теориялық механика теориясының негіздерін, сондай-ақ ғимараттар мен
құрылыстардың темір бетон конструкцияларын жобалауды тереңдете зерттеу
кіруі тиіс.
Модульдің мазмұны:
1 бөлім. Теориялық механика негіздері
Статика. Негізгі анықтамалар және статика аксиомалары. Статиканың екі
міндеті. Байланыстар мен олардың реакциялары. Байланыстан босатылу туралы постулат. Күштің нүктеге қатысты моменті. Күштің оське қатысты моменті. Күштер жұбы және оның скалярлы және векторлық моменті. Күштің
еркін жүйесінің басты моменті және басты вектор. Күштің еркін жүйесінің
теңдестігі туралы теорема. Күш жүйесінің әр түрлі жеке түрлерінің теңдестік
жағдайлары. Жазық күш жүйесіне арналған теңдестік жағдайларының үш
формасы. Бір қатты дененің тепе-теңдігі және абсолютті қатты денелер жүйесінің тепе-теңдігі. Сыртқы және ішкі күштер. Статикалық анықталатын және
статикалық анықталмайтын жүйелер. Статикалық анықталмау дәрежесі. Күш
жұбы және олармен жүргізілетін операциялар туралы теорема. Жинақталатын күштер жүйесін тең әсерлі күштерге келтіру. Күштердің еркін жүйесін
орталыққа келтіру. Күштің екі жүйесінің эквиваленттілігі туралы теорема.
Жеке жағдай – күштердің жазық жүйесі. Күштердің еркін жүйесін тең әсерлі
күштерге келтіру жағдайлары. Келтірудің әр түрлі екі орталығына қатысты
күштер жүйесінің басты моменттерінің арасындағы байланыс. Күштердің еркін жүйесінің инварианттары. Вариньон теориясы.
Күштердің еркін жүйесін динамикалық винтке келтіру. Орталық винттік
ось. Параллель күштер жүйесі және оларды қарапайым эквиваленттік жүйелерге келтіру. Параллель күштер жүйесінің орталығы. Параллель күштердің
таратылған жүйелері. Қарапайым жеке жағдайлар және оларды тең әсерлі
күштерге келтіру. Кеңістіктік және жазықтықтық өңдеу типтерінің байланысы. Үйкеліс. Үйкеліс түрлері. Үйкелістің әр түріне арналған эксперименталды заңдар. Үйкеліс болған кезде тепе-теңдік тапсырмаларын шешу әдістері.
Дененің ауырлық орталығы. Симметриялы дененің ауырлық орталығы туралы теорема.Кейбір қарапайым геометриялық денелердің ауырлық орталығы.
Ауырлық орталығын табу әдісі. Идеалды созылмайтын жіптің статикасы.
Векторлық формадағы және координата осінің проекциясындағы жіптің бос
элементінің тепе-теңдік теңдеуі. Жіптің тегіс беттегі тепе-теңдігі. Жіптің тегіс
емес цилиндрлі беттегі тепе-теңдігі. Эйлер формуласы.
Кинематика. Санақ жүйесі. Нүктенің қозғалысын беру тәсілі. Нүктенің,
оның қозғалысының берілуінің әр түрлі тәсілдері кезіндегі жылдамдығы және
үдеуі. Нүктенің координаталардың қисық сызықты жүйесіндегі жылдамдығы
мен үдеуі. Қатты денелер кинематикасы. Қатты дененің екі нүктесінің жылдамдық векторларының проекциялары туралы теорема. Қатты дененің қарапайым қозғалысы. Ілгерілемелі қозғалыс. Қатты дененің қозғалмайтын осьтің
айналасында айналуы. Қозғалыс теңдеуі, бұрыштық жылдамдық және дененің бұрыштық үдеуі. Дене нүктесінің оның айналмалы қозғалысы кезінде99

гі жылдамдығы мен үдеуі. Қатты дененің жазықтықтағы паралелль қозғалысы. Оның ілгерілемелі және айналмалы қозғалысқа ажырауы. Жазықтықтағы
қозғалыстың кинематикалық теңдеуі. Дене нүктелерінің жазықтықтағы қозғалыс кезіндегі жылдамдығына арналған векторлық формула. Жылдамдықтың
лездік центрі, оны табу әдісі. Жазықтықтағы қозғалыс кезінде дене нүктелерін
жылдамдатуға арналған векторлық формула. Үдеулердің лездік центрі. Қатты
дененің сфералық қозғалысы. Эйлер бұрыштары. Родриг-Гамильтон параметрлері. Қозғалыстың кинематикалық теңдеуі. Матрицалық әдістерді қолдану.
Айналудың лездік осі. Лездік бұрыштық жылдамдық және лездік бұрыштық
үдеу. Дене нүктесінің, оның сфералық қозғалыс кезіндегі жылдамдығы мен
үдеуі. Эйлер және Ривальс формулалары. Еркін қатты дененің қозғалысының
жалпы жағдайы. Оның ілгерілемелі және сфералық қозғалысқа ажырауы. Айналудың лездік осі. Лездік бұрыштық жылдамдық және бұрыштық үдеу. Еркін
қатты дененің жылдамдығы мен үдеуі (векторлық формулалар).
Нүктенің күрделі қозғалысы. Абсолютті, ауыспалы және салыстырмалы
қозғалыс. Нүктенің күрделі қозғалыс кезіндегі жылдамдығы мен үдеуі туралы
теория. Кориолис үдеуі. Нүктенің абсолютті қозғалыстың белгілі траекториясы кезіндегі күрделі қозғалысы. Қатты дененің күрделі қозғалысы. Айналудың
екі қиылысатын осьтердің айналасында қосылуы. Айналудың екі параллель
осьтердің айналасында қосылуы. Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстың
қосылуы (винттік қозғалыс). Айналудың кез келген санының қиылысатын
осьтердің айналасында қосылуы. Айналудың кез келген санының параллель
осьтердің айналасында қосылуы. Ілгерілемелі және айналмалы қозғалыстың
кез келген санының қосылуы.
Динамика. Материалдық нүкте динамикасы. Санақтың инерциялық жүйесі.
Векторлық және координаталық формалардағы еркін және еркін емес нүктелердің қозғалысының дифференциалды теңдеуі. Динамиканың бірінші және
екінші тапсырмасы. Еркін емес нүктеге арналған байланыстардың динамикалық реакциясы. Динамиканың бірінші және екінші тапсырмасын шешу үшін
нүктелердің қозғалысының дифференциалды теңдеуін қолдану. Нүктенің түзу
сызықты қозғалысының интегралды теңдеуі (ауыспалылармен бөлінген теңдеу, тұрақты коэффициенттері бар сызықтық теңдеу). Нүктенің салыстырмалы қозғалысының динамикасы. Санақтың инерциялық емес жүйесі. Салыстырмалы қозғалыс теңдеуі. Инерцияның тасымал және кориолистік күші. Галилейдің салыстырмалылық қағидасы. Координаталардың полярлы және цилиндрлі жүйесіндегі нүкте қозғалысының дифференциалды теңдеуі. Механикалық жүйе туралы ұғым. Сыртқы және ішкі күштер. Ішкі күштердің қасиеті.
Санақтың инерциялық жүйесіндегі еркін және еркін емес механикалық жүйелер қозғалысының дифференциалды теңдеуі. Механикалық жүйе массаларының центрі. Массалар центрінің қозғалысы туралы теорема. Жеке жағдайлар
(массалар центрінің немесе оның координаталарының жылдамдық проекциясын сақтау). Қатты денелердің ілгерілемелі қозғалысының дифференциалды
теңдеуі. Массалар геометриясы. Нүктеге, оське, жазықтыққа қатысты жүйе
инерциясының сәттері. Центрден тепкіш инерция күшінің сәттері. Берілген
бағыттағы оське қатысты инерция сәті. Инерция тензоры. Инерция эллипсоиды. Инерцияның басты осі, инерцияның басты центрлік осі. Инерцияның басты осі туралы негізгі теоремалар. Инерцияның басты центрлік сәті. Штейнер
теоремасы және оның центрден тепкіш инерция күшінің сәттеріне арналған
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аналогы. Центрден тепкіш инерция күшінің сәттерін есептеу. Инерция радиусы. Кейбір қарапайым денелердің инерциясының тензорына арналған формулалар. Материалдық симметриялар осі бар, денелерге арналған Штейнер
теоремасы.
Материалдық нүкте мен механикалық жүйелер қозғалысының мөлшері.
Күштің элементарлық және толық импульсі. Дифференциалды және интегралды формалардағы жүйе қозғалысы мөлшерінің өзгеруі туралы теорема.
Жеке жағдай – қозғалыс мөлшерінің сақталуы. Айнымалы құрам нүктесінің
қозғалысы. Реактивті күш. Мещерский теңдеуі. Циолковский формуласы. Ракетаның вертикаль қозғалысы. Нүкте мен механикалық жүйенің центр мен
салыстырмалы оське қатысты кинетикалық сәті. Дифференциалды және интегралды формалардағы кинетикалық сәттің өзгеруі туралы теорема. Жеке
жағдайлар - центр мен салыстырмалы оське қатысты кинетикалық сәттің
сақталуы. Центрден тепкіш күштің әсерінен нүктенің қозғалуы. Секторлық
жылдамдық. Аудандар теоремасы. Бинэ формуласы. Салыстырмалы оське
қатысты қатты дененің кинетикалық сәті. Қатты дененің қозғалмайтын осьтің айналасындағы айналмалы қозғалысының дифференциалды теңдеуі және
оның интеграциялану жағдайлары. Механикалық жүйенің, оның күрделі
қозғалысы кезіндегі кинетикалық сәті. Салыстырмалы қозғалыстағы жүйенің
кинетикалық сәтінің массалар центріне қатысты өзгеруі туралы теорема. Қатты дененің жазықтықтағы қозғалысының дифференциалды теңдеуі. Күштің
элементарлы және толық жұмысы. Қуат. Жүйенің ішкі күштерінің жұмысы.
Қатты денеге, оның қозғалысының әр түрлі жағдайы кезінде салынған, күштің
жұмысын есептеу. Материалдық нүкте мен механикалық жүйелердің кинетикалық энергиясы. Жүйенің кинетикалық энергиясын, оның күрделі қозғалысы
кезінде есептеу. Қатты дененің, оның әр түрлі қозғалысы кезіндегі кинетикалық энергиясы. Дифференциалды және интегралды формалардағы жүйелердің кинетикалық энергиясының өзгеруі туралы теорема. Потенциалдық
күштік өріс. Потенциалдық күштік өрістегі элементарлы және толық жұмыс
күші. Күштік функция және өрістің потенциалды энергиясы. Потенциалдық
энергияны есептеу мысалы: ауырлықтың біртекті өрісінің, серпімділіктің сызықтық күшінің, Ньютон заңы бойынша тарту өрісінің. Толық механикалық
энергияның сақталу заңы. Консервативті жүйелер.
Байланыстардың аналитикалық көзқарасы және оларды осы белгісі бойынша
жіктеу. Мүмкін болатын орын ауыстырулар. Мүмкін болатын орын ауыстырулардағы күштің элементарлы жұмысы. Идеал байланыстар. Голономды және
голономды емес байланыстар. Мүмкін болатын орын ауыстырулар принципі.
Голономдық жүйенің еркіндік дәрежесінің саны. Жалпыландырылған координаталар. Жалпыландырылған күштер. Жалпыландырылған күштерді есептеу тәсілдері. Потенциалды күштер тудыратын, жалпыландырылған күштер.
Жалпыландырылған координаталардағы мүмкін болатын орын ауыстырулар
принципі.
Консервативтік жүйелердің тепе-теңдік жағдайы. Материалдық нүктенің
инерциялық күші. Нүктелерге және материалдық жүйелер нүктесіне арналған
Даламбер қағидасы. Қатты дененің қозғалысының жалпы және жеке жағдайларындағы инерция күшінің басты векторы және басты сәті. Динамиканың
жалпы теңдеуі. Қозғалмайтын осьтің айналасында айналатын, қатты дененің
тірегіндегі реакцияны анықтау үшін Даламбер қағидасын қолдану. Реакция101

ның статикалық және динамикалық құрамдас бөліктері. Жеке жағдайлар. Айналатын дененің статикалық және динамикалық теңдесуі туралы ұғым. Екінші түрдегі Лагранж теңдеуі: қорытынды және қолдану әдістемесі. Механикалық жүйенің кинетикалық энергиясының құрылымы. Екінші түрдегі Лагранж
теңдеуінің құрылымы. Жалпыландырылған күштер құрылымы: позициондық
күштер (потенциалды және консервативті емес күштер), диссипативті және
гироскопиялық күштерді үдететін, күштер.
Механиканың канондық теңдеуі. Механикалық жүйенің тепе-теңдік күйі
және тепе-теңдік жағдайы туралы ұғым. Жалпыландырылған күштерде
көрсетілген, тепе-теңдік шартынан тепе-теңдік жағдайын табу. Мысалдар.
Жүйе тепе-теңдігінің тұрақтылығы, Консервативтік жүйелердің тепе-теңдік
тұрақтылығының Лагранж критерийі. Жүйе нүктесі жылдамдығының бірінші
дәрежесіне пропорционал, қарсылық күші. Рэлеяның диссипативті функциясы. Толық механикалық энергия жүйесі мен диссипативті функцияның арасындағы байланыс. Диссипативті, үдетуші және гироскопиялық күштердің
жүйелердің тепе-теңдік тұрақтылығына әсері. Тепе-теңдіктіктің тұрақты күйінің маңайындағы жүйенің аз қозғалысы туралы ұғым. Бір дәрежелі еркін
консервативтік жүйеге арналған кинетикалық және потенциалды энергияның
жуықтатылған мәндері. Тепе-теңдік күйінен аздап ауытқыған жағдайдағы бір
дәрежелі еркін консервативтік жүйенің еркін қозғалысының дифференциалды
теңдеуі. Гармоникалық тербелістер. Мысалдар. Тұтқыр-сызықтық қарсылық
болған кездегі бір дәрежелі еркін жүйенің аз еркін қозғалысы. Өшетін тербеліс
қозғалысы. Тербеліс декременті, логарифмдік декремент. Бейкезеңдік қозғалыс. Бір дәрежелі еркін жүйенің мәжбүрлі тербелісі. Мәжбүрлі тербелісті қоздыру тәсілі. Кедергінің мәжбүрлі тербеліске тигізетін әсері. Меншікті және
Ммәжбүрлі тербелістің өзара әрекеті. Тұтқыр-сызықтық қарсылық болған
және болмаған кездегі резонанс. Жүйенің амплитудалық жиілік және фазалық
жиілік сипаттамасы. Екі дәрежелі еркін консервативтік жүйенің кинетикалық
және потенциалды энергиясы. Екі дәрежелі еркін консервативтік жүйенің тепе-теңдік тұрақтылық жағдайы. Аз еркін тербелістер теңдеуі. Жиілік теңдеуі.
Парциалды жиіліктер. Жүйенің меншікті жиілігінің қасиеті. Тербелістің басты формалары. Басты координаталар. Екі дәрежелі еркін жүйенің мәжбүрлі
тербелісі. Қатты дененің қозғалмайтын нүктенің айналасындағы қозғалысы.
Қатты дененің қозғалмайтын нүктеге қатысты кинетикалық сәті, оның координаталар осіндегі проекциясы. Эйлердің кинематикалық және динамикалық
теңдеуі. Бір қозғалмайтын еркін нүктенің ауыр денесінің қозғалысы теңдеулерінің интеграциялану жағдайларына шолу (Эйлер, Лагранж, Ковалевский
жағдайлары). Эйлер жағдайына Пуансоның геометриялық интерпретациясы.
Тұрақты прецессия туралы ұғым. Гироскоптың жуықтатылған теориясы. Резаль теоремасы. Екі және үш дәрежелі еркін гироскоптар. Гироскопиялық сәт.
Ауыр гироскоп прецессиясы. Гироскоптарды техникада қолдану мысалдары.
Механиканың вариациялық принциптері (Гаусс, Лагранж, Гамильтон принциптері). Голономды емес жүйелер. Техникада қолдану мысалдары. Үдеу
энергиясы. Голономды емес жүйелерге арналған Гаусс принципі. Аппель теңдеуі. Соғылудың жуықтатылған теориясының негізгі қағидалары. Айналатын
дене бойынша соғылу кезінде бұрыштық жылдамдықтың өзгеруі. Нүктенің
жылжымайтын бетке соғылуы. Қалпына келтіру коэффиценті.Соғылу фазасы. Соғылудың екі фазасына арналған соққы импульстары. Карно теоремасы.
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Екі дененің тура центрлік соғылуы. Жеке жағдайлар. Айналатын қатты денеге
соғылу. Соғылу центрі. Соғылу кезіндегі динамиканың жалпы теңдеуі және
екінші түрдегі Лагранж теңдеуі.
2 бөлім. Материалдар қарсылығының негіздері
Негізгі анықтама. Нақты объект – есеп жүргізу сұлбасы. Денелердің геометриялық параметрлер бойынша жіктемесі. Сыртқы күштер жіктемесі. Материалдар қасиеттері туралы гипотезалар. Тірек құрылғылары. Ішкі күштер.
Кернеу, қалыпты және жанама кернеу, нүктедегі кернелген күй туралы ұғым.
Қима әдісі. Өзектің көлденең қимасындағы ішкі күштік факторлар және оларға
сәйкес келетін, деформациялар. Бастапқы өлшемдердің өзгермеушілік принципі. Күш әрекеттерінің тәуелсіздік принципі. Сен-Венан принципі.
Тура өзекті центрлік созу-қысу. Центрлік созу-қысу кезіндегі өзектегі ішкі
күштік факторлар. Қалыпты күш, оның сыртқы жүктемелерден дифференциалды тәуелділігі, көлденең қималардағы қалыпты күш. Жазықтық қима гипотезасы. Бойлық және көлденең деформациялар, Пуассон коэффициенті. Бір
осьті созу-қысу кезіндегі Гук заңы. Өзектің көлденең қимасының орын ауыстыруы және оның ұзаруы. Деформацияның потенциалды энергиясы. Күштік
жүктеу кезінде өзекте эпюр салу техникасы, дифференциалды тәуелділікті
пайдалану. Созу-қысуға арналған статикалық анықталатын және статикалық
анықталмайтын, тапсырмалар. Температуралық деформация және кернеу.
Монтаждау кернеуі. Қатаңдық және икемділік, созу-қысуға арналған статикалық анықталмайтын өзекті жүйені есептеуге декомпозияны қолдану. Созу-қысу кезіндегі өзектің көлбеу қимасындағы кернеу. Центрлік созу-қысу кезінде материалдардың механикалық сипаттамасын эксперименталды анықтау.
Шартты және ақиқат диаграмма.Материалдың механикалық сипаттамасы.
Созымды және опырылмалы материалдар. Тиеу және қайта жүктеу заңы.
Температураның механикалық сипаттамаға тигізетін әсері. Сырғымалылық,
соңғы әсер, релаксация, ұзақ төзімділік туралы ұғым. Рұқсат берілетін кернеу бойынша төзімділікке есеп жасау. Төзімділік қорының нормативті коэффициенті, төзімділік шарты. Жобалау есебі, көлденең қима ауданын анықтау.
Рұқсат берілетін жүктемені анықтау. Тексеру есебі, төзімділіктің нақты қоры.
Қатаңдыққа есеп жасау. Қатаңдық шарты.
Жылжу. Жылжу құбылысы. Таза жылжу. Таза жылжу кезіндегі кернелген
күйді талдау. Бірінші және екінші түрдегі серпімділік модульдары мен Пуассон коэффициентінің арасындағы байланыс. Жылжу кезіндегі деформацияның потенциалды энергиясы.
Өзектің көлденең қимасының геометриялық сипаттамасы. Негізгі анықтама.
Геометриялық сипаттаманың жалпы қасиеті. Жазық фигураның статикалық
сәті, центрлік ось, ауырлық центрі. Координаталар осінің параллель тасымалдануы және бұрылысы кезінде инерция сәтінің өзгеруі. Инерцияның басты осі
және басты сәті. Қарапайым фигураның инерциялық сәті. Қабырғалары жұқа
емес қималар үшін басты центрлік осьті анықтау және инерция сәтін есептеу алгоритмі. Қабырғалары жұқа қималардың геометриялық сипаттамасын
есептеу ерекшелігі. Түзу көлденең иіліс. Өзектің иіліс түрлері. Түзу көлденең иіліс кезіндегі ішкі күштік факторлар және дифференциалды тәуелділік.
Арқалықтағы ішкі күштік факторлардың эпюрін салу техникасы. Таза иіліс
кезіндегі қалыпты кернеу. Түзу көлденең иіліс кезіндегі қалыпты және жанама
кернеу. Жұқа қабырғалы көлденең қималы арқалықтағы жанама кернеу. Иіліс
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центрі. Иіліс кезінде төзімділікке есеп жасау.Арқалықтың иіліс кезіндегі деформациясының потенциалды энергиясы. Иіліс кезіндегі орын ауыстыруды
анықтау. Серпімді сызықтың дифференциалды теңдеуін интеграциялау. Мор
әдісі. Верещагин ережесі. Арқалық үшін қатаңдық және икемділік коэффициенттерін есептеу. Қатаңдыққа есеп жасау. Көлденең қиманың формасының
қатаңдық бойынша тиімділік критерийі.
Бұрау. Бұрау кезіндегі ішкі күштік факторлар. Өзектердің көлденең қимасының жіктеуіші. Жұмыр және сақиналы көлденең қималы өзекті бұрау. Жұқа
қабырғалы тұйық көлденең қималы өзекті бұрау. Тұтас тікбұрышты қималы
өзекті бұрау. Жұқа қабырғалы ашық қималы және құрамдас қималы өзекті
бұрау. Өзектерді бұрауға есеп жасауға арналған жалпыландырылған формулалар. Бұрау кезіндегі дифференциалды және интегралды тәуелділік, өзек үшін
эпюр салу техникасы. Бұрау кезінде төзімділікке және қатаңдықққа есеп жасау. Деформацияның потенциалды энергиясы. Аз адымды цилиндрлі винтті
серіппелерді есептеу.
Қиғаш иіліс және түзу өзекті центрден тыс созу-қысу. Қиғаш иіліс, көлденең
қимадағы кернеу, бейтарап сызық. Орын ауыстыруларды анықтау. Төзімділікке және қатаңдыққа есеп жасау. Центрден тыс созу-қысу кезінде кернеуді
анықтау, бейтарап сызықтың теңдеуі, қима ядросы, төзімділікке есеп жасау.
Қарапайым жүйелерді тиімді жобалау элементтері. Жүйенің тиімділік критерийлері. Жобалаудың болуы мүмкін параметрлері. Элементтері созу-қысуға жұмыс істейтін, жүйені тиімді жобалау. Жүктемелері бөлінген, статикалық анықталатын өзектердің тиімді формасы. Жүйе өзегіндегі қатаңдықтың
тиімді таралуы. Өзекті жүйенің тиімді геометриясы. Арқалықтарды тиімді
жобалау. Қатаңдықты немесе тіректің жағдайын, жүктеменің жағдайын және
тағы басқаларды өзгерту арқылы арқалықтағы максималды иіліс сәтін реттеу.
Статикалық анықталатын өзекті жүйелер. Ішкі күштік факторлар және
көлденең қимадағы кернеу, деформацияның потенциалды энергиясы, Мор интегралы. Өзекті жүйелер типі. Мор әдісімен жазықтықтағы өзекті жүйелердегі
(рамалардағы, фермалардағы, аралас жүйелердегі) орын ауыстыруларды есептеу ерекшелігі. Қиманың өзара орын ауыстыруын анықтау.
Күш әдісімен статикалық анықталмайтын өзекті жүйелерді есептеу. Байланыстар. Қажетті және артық байланыстар. Эквивалентті және негізгі жүйелер.
Күш әдісінің канондық теңдеуі. Канондық теңдеу коэффициенті. Шешімді
тексеру. Жазық статикалық анықталмайтын раманы есептеу. Тұйық контурлы раманың статикалық анықталмаушылығын ашып көрсету. Статикалық
анықталмаушылығын ашып көрсету үшін рамаларда түзу және кері симметрияны пайдалану. Статикалық анықталмайтын фермалар, арқалықтар, аралас жүйелерді есептеу үшін күш әдісін қолдану ерекшелігі. Күш әдісін температуралық тапсырмаларда қолдану.
Дене нүктесінің кернелген және деформацияланған күйі. Дене нүктесіндегі
кернелген күй. Кернеу тензоры. Берілген нүкте арқылы өтетін, ерікті алаңдағы
толық кернеу векторының компоненттері. Осы алаңдағы толық, қалыпты және
жанама кернеу. Басты алаң және басты кернеу. Басты кернеудің шамаларын
және басты алаңның жағдайын анықтау. Кернеу эллипсоиды. Экстремалды
жанама кернеу және оның әрекет ету алаңы. Мордың шеңберлік диаграммасы.
Кернелген күйдің жіктеуіші. Жазық кернелген күйді талдау. Күрделі жүктеу
кезіндегі өзектегі басты алаңдар және басты кернеу. Дене нүктесіндегі дефор104

мацияланған күй. Деформация тензоры. Кернелген және деформацияланған
күйдің арасындағы ұқсастық. Изотропты материалға арналған Гуктың жалпылама заңы. Деформацияның меншікті потенциалды энергиясы және оның
көлем мен форманы өзгерту энергиясына бөлінуі.
Төзімділік теориясы. Төзімділік теориясын салудың принципиалды сұлбасы. Ең үлкен қалыпты кернеу теориясы. Ең үлкен салыстырмалы ұзару теориясы. Максималды жанама кернеу теориясы. Форманы өзгертудің меншікті потенциалды энергия теориясы. Мор теориясы. Төзімділік теориясын салыстыру. Күрделі кернелген күй кезінде өзектерді төзімділікке есептеу. Кеңістіктік
статикалық анықталатын және статикалық анықталмайтын рамаларды есептеу. Жазықтықтық-кеңістіктік раманы есептеу.
Сәтсіз теория бойынша ось симметриялы жұқа қабырғалы қабықшаны
есептеу. Жұқа қабырғалы қабықшаның айналу геометриясы, меридиандық
және шеңберлік қима. Сәтсіз кернелген күйдің болу жағдайы. Қабықшалар
мен олардың қосылыстарының тиімді формасы. Сәтсіз ось симметриялы қабықшаны шешетін теңдеу: Лаплас теңдеуі, шеңберлі қимамен кесілген, қабықшаның бір бөлігінің тепе-теңдік теңдеуі. Берілген бағытқа кейбір беттер
бойынша біркелкі таралған қысымның тең әсерлі проекциясы туралы теорема. Қабықша нүктесіндегі кернелген күй. Цилиндрлі, конусты, сфералы қабықшаларды төзімділікке есептеу мысалдары.
Қысылған өзектердің тұрақтылығы. Идеал өзекке арналған тұрақтылықтың
жоғалу ұғымы. Сындарлы күш. Эйлер тапсырмасы. Эйлердің есебінің нәтижелерін басқа есептермен салыстыру. Идеал модельдің құндылығы мен кемшілігі. Эйлер формуласының қолданылу шегі. Қысылған өзектің пророционалдық шегінен тыс тұрақтылығы. Сындарлы кернеудің иілімділікке тәуелділігі.
Тұрақтылыққа тексеру және жобалау есебі. Сындарлы жүктемені анықтаудың
энергетикалық әдісі.
Көлденең-бойлық
иіліс.
Көлденең-бойлық
иіліс.
тапсырмаларының ерекшелігі. Көлденең-бойлық иілісті, олардың интеграциялануын сипаттайтын, дифференциалды теңдеулердің әр түрлі формалары. Көлденең-бойлық иіліс кезіндегі иілістерді есептеуге арналған жуықтатылған формула. Жуықтатылған формуланы пайдалану
арқылы кернеуді және төзімділік қорын анықтау. Инерция күші. Ілгерілемелі қозғалатын жүйені есептеу. Біркелкі айналатын жүйені есептеу.
Соққы. Соққы ұғымы. Соққыға ілесе жүретін, механикалық процесс. Соққының техникалық теориясы. Жүйе массасын ескермей жүйе бойынша соғу.
Масса соққы нүктесінде шоғырланған, жүйе бойынша соғу. Жүйе массасын
соққы нүктесіне келтіру.
Уақыт бойынша циклді өзгеретін кернеу кезінде төзімділікке есеп жасау.
Шаршау құбылысы. Кернеу циклі және төзімділік шегі. Кернеу концентрациясының, өлшемдердің, беттің өңделу тазалығының және басқа да факторлардың шаршау қарсылығына әсері.Таза жылжу және бір осьті кернелген
күй кезінде түрлі материалдардан жасалған бөлшектердің төзімділік қорын
анықтау және шекті амплитудалар диаграммасы. Күрделі кернелген күй кезінде шаршау төзімділігінің қорын анықтау.
Негізгі қабілет бойынша төзімділікке есеп жасау. Негізгі қабілет бойынша
еептеулер туралы ұғым. Кернеудің ақиқат диаграммасы және оны схемалау.
Созу-қысуға жұмыс істейтін, жүйелердің негізгі қабілеті бойынша есептеу.
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Иіліске жұмыс істейтін, жүйелердің негізгі қабілеті бойынша есептеу.
3 бөлім. Темір бетон конструкциялар
Бетон және арматурадан жасалған конструкциялық материалдар.
Темір бетонның маңызы. Екі материалдың – бетон және болат арматураның
конструктивтік композициясы болып табылатын, темір бетон туралы ұғым.
Бетонның негізгі физика-механикалық қасиеттері. Темір бетон конструкцияларға арналған арматура. Темір бетонның негізгі физика-механикалық қасиеттері.
№1 зертханалық жұмыс. Бұзатын және бұзбайтын әдістермен бетон мен
арматураның есеп жүргізу сипаттамаларын анықтау.
Темір бетон конструкцияларды шекті күйлері бойынша есептеу әдістері.
Темір бетонның қарсылығы теориясын құру үшін негіз ретінде, жүктеме
астындағы темір бетонның жұмысы туралы эксперименттік деректер. Шекті
күйі бойынша есептеудің негізгі әдістері. Өзекті темір бетон элементтердің
қалыпты қимасының беріктігін есептеудің жалпы жағдайлары.
№1 практикалық жұмыс . Жүктемелер жіктеуіші, қайта жабуға және жабуға жүктеме жинау.
Иілетін элементтерді конструкциялау және есеп жүргізу. Иілетін элементтердің конструктивтік ерекшеліктері. Темір бетон элементтердің беріктігін
оның қалыпты қимасы бойынша есептеу. Армирлеуге қойылатын конструктивтік талаптар.
№2 практикалық жұмыс. Кез келген бейіндегі иілетін элементтердің
беріктігін қалыпты және көлбеу қимасы бойынша есептеу.
Бұрма арматурасы мен қамыттары бар, элементтердің көлбеу қимасы бойынша беріктігін есептеу. Көлденең арматураны орналастыруға қойылатын
конструктивтік талаптар.
№2 зертханалық жұмыс . Қалыпты және көлбеу қимасы бойынша бұзу
арқылы темір бетон арқалықты иілуге сынау.
Қысылған элементтерді конструкциялау және есеп жүргізу. Қысылған
элементтерге қойылатын конструктивтік талаптар. Кездейсоқ эксцентриситеттері бар элементтерді есептеу. Үлкен және кіші эксцентриситеттері бар
тікбұрышты және сақиналы қималы ортасынан тыс-қысылған элементтердің
беріктігін есептеу.
№3 практикалық жұмыс. Ортасынан тыс-қысылған және ортасынан тыс
созылған элементтердің беріктігін есептеу.
Ортасынан тыс-қысылған элементтердің иілімділігін есептеу. Жанама армирлеумен күшейтілген, элементтерді есептеу және конструкциялау.
№3 зертханалық жұмыс. Темір бетон колоннаның жұмысын ортасынан
тыс-қысылуға зерттеу.
Алдын - ала кернелген темір бетон элементтер. Алдын - ала кернелген ТБКдың маңызы. Алдын - ала кернеу тудыру әдістері мен тәсілдері. Арматурадағы
алдын - ала кернеудің жоғалуы. Кәдімгі және алдын- ала кернелген элементтердің кернелген-деформацияланған күйден дайындау процесінен бұзылуға
дейінгі өзгеруі.
№4 зертханалық жұмыс. Иілетін темір бетон арқалықтың сызатқа беріктігі
мен майысуына алдын - ала кернеудің тигізетін әсерін зерттеу.
Созылған элементтерді конструкциялау және есептеу.
Созылған элементтердің конструктивтік ерекшеліктері. Ортасынан созылған
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және ортасынан тыс созылған элементтердің беріктігін есептеу.
Темір бетон конструкцияларды деформациясы бойынша есептеу негізі.
Темір бетон элементтердің сызатқа беріктігін есептеу. Элементтердің қалыпты бойлық осіне ортасынан созылған, иілетін, ортасынан тыс созылған
және ортасынан тыс қысылған элементтерді сызаттардың пайда болуы бойынша есептеу.
Сызаттарды ашу ендігін есептеудің жалпы жағдайлары. Сызаттарды ашу ендігіне ықпал ететін, факторлар. Майысу бойынша есептеудің жалпы жағдайлары.
№4 практикалық жұмыс . Ортасынан созылған, иілетін және ортасынан
тыс жүктелген элементтерді сызаттардың пайда болуы бойынша есептеу.
№5 практикалық жұмыс . Сызатты ашу ендігін есептеу.
№6 практикалық жұмыс. Элементтердің сызаттармен бірге немесе онсыз
орын ауыстыруын есептеу.
Көп қабатты ғимараттардың темір бетон конструкциялары. Көп қабатты ғимараттардың жазық жабындары және олардың негізгі түрлері – арқалықты
және арқалықсыз. Темір бетон конструкцияларды шекті тепе-теңдік әдісі бойынша есептеу негізі. Көп қабатты ғимараттар колоннасы. Құрастырмалы темір
бетон конструкциялардың жапсарлары, оларды конструкциялау және есептеу.
№7 практикалық жұмыс. Колонналарды конструкциялау және армирлеу.
Темір бетон конструкциялардың жапсарларын конструкциялау және есептеу.
Таяз орналасқан темір бетон іргетастар. Темір бетон іргетастарды жіктеу.
Құрастырмалы монолитті жеке тұрған іргетастарды колоннаның астына конструкциялау. Ортасынан жүктелген іргетастарды есептеу.
№8 практикалық жұмыс. Ортасынан тыс жүктелген іргетасты жобалау
және есептеу.
Қалалық инженерлік құрылыстарды (жерасты өтпелері, тірек қабырғалары)
конструкциялау.
Конструктивтік шешімдер, есептеу принциптері, қалалық инженерлік
құрылыстарды конструкциялау және армирлеу ерекшеліктері.
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Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан
кейін білім алушы:
ОН 10 Техникалық-экономикалық талдау
негізінде дайындау, монтаждау және пайдалануға беру сенімділігінің талаптарын
ескере отырып темір бетон конструкцияларды ұтымды жобалау қағидаларын меңгеру

Бағалау критерийлері
Білім алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- бетонның, болат арматураның және
темір бетонның физика-механикалық
қасиеттерін;
- түрлі кернелген күйдегі темір бетон
элементтердің қарсылығының ерекшеліктерін;
- темір бетон элементтерді олардың қимасының тиімді өлшемдерін
белгілей отырып жобалауды және
құрылыстың қабылданған конструктивтік сұлбасының және әрекеттегі
жүктемелердің үйлесімінің негізінде
армирлеу негіздерін;
- өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттар мен құрылыстардың негізгі
темір бетон конструкцияларының
конструктивтік ерекшеліктерін;
- құрастырмалы және монолитті
темір бетоннан салынған ғимараттар
мен құрылыстардың конструктивтік
сұлбасын құрастыру қағидасын.
- құрастырмалы элементтердің жіктері мен бірікпелерін конструкциялау негіздерін және оларды есептеуді.
- темір бетон конструкцияларды жобалау жөніндегі негізгі нормативтік
және техникалық құжаттамаларды.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- қолданыстағы нормативтік, техникалық және анықтамалық әдебиеттерді пайдалана отырып, ғимараттар
мен құрылыстардың негізгі құрастырмалы және монолитті темір бетон
конструкцияларын есептеуді және
конструкциялауды.
-темір бетон конструкцияларды жобалауды;
- осы конструкцияларды нығайтуды
және қалпына келтіруді.

КМ.11 Металл құрылымдарды есептеу мен құрылымдауды орындау
Мақсаты:
Бұл модуль білім алушыларды металл конструкцияларды жобалау саласындағы кәсіптік қызметке даярлауға ықпал етеді.
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Модульге кіріспе:
Білім алушы ғимараттар мен құрылыстардың металл конструкцияларының
жұмысының негізін; техникалық-экономикалық талдау негізінде дайындау,
монтаждау және пайдалануға беру сенімділігінің талаптарын ескере отырып
темір бетон конструкцияларды ұтымды жобалау қағидаларын ұғынуы тиіс.
Модульдің мазмұны:
Құрылысқа арналған болаттың қасиеті мен жұмысы. Құрылысқа арналған
болат және алюминий қорытпалар: химиялық құрамы, микроқұрылымы, қасиеті. Қасиеті мен бұзылу сипатына әр түрлі факторлардың тигізетін әсері
(уақыт, жүктеу жылдамдығы, температура және орта агрессиясы).Бұзылу түрлері. Металдың жүктеме астындағы жұмысы: бір реттік статикалық созылу
және қысылу, күрделі кернелген күй (келтірілген кернеу). Омырыла бұзылу;
омырыла бұзылуға ықпал ететін, факторлар. Көп реттік үздіксіз жүктелу, металдардың шаршауы. Жобалау кезінде металдардың жұмыс істеу ерекшеліктерін ескеру. Болаттан және алюминий қорытпаларынан дайындалған біріншілік элементтердің сортаменті туралы ұғым.
Металл конструкциялардың элементтерінің жұмысы және олардың сенімділігін есептеу негізі. Шекті күйі бойынша есептеу әдісінің негізі: есеп жүргізу
мақсаты, шекті күйдің топтары мен түрлері, шекті теңсіздік, сенімділік коэффициенттерінің жүйесі: жүктеменің өзгерушілігін, металдың қарсылығын
және қиманың өлшемін ескеру. Конструкцияның жұмыс жағдайы, шекті күйдің салдары, ғимараттар мен құрылыстардың жауаптылығы. Серпімді және
серпімді - созымды кезеңдегі ортасынан-, ортасынан тыс жүктелген, иілетін
металл өзектердің кернеуі және деформацияланған күйі. Ортасынан-, ортасынан тыс жүктелген, қысылған, қыса –майыстырылған және иілген элементтердің тұрақтылығы: сындарлы кернеу, шамаланған ұзындық, иілгіштік, жұқа
пластиналардың тұрақтылығы.
Металл конструкцияларды біріктіру. Біріктірудің жалпы сипаттамасы.
Пісірілген бірікпелер, жапсарлы және бұрышты жіктер. Конструкциялау, жүктеме астында жұмыс істеу, жапсарлы және бұрышты жіктерді есептеу. Бұрандама қосылыс жоғарылатылған, долбарлы және қалыпты дәлдік, беріктігі
жоғары бұрандама. Конструкциялау, жүктеме астында жұмыс істеу, бұрандама қосылысты есептеу.
№1практикалық жұмыс. Жапсарлы және бұрышты жіктер пісірілген
бірікпелерді конструкциялау және есептеу.
№2 практикалық жұмыс. Түрлі типтегі бұрандама қосылыстарды конструкциялау және есептеу.
Арқалықтар. Арқалық конструкциялар. Арқалықтарды қолдану саласы,
жіктеу. Арқалық жабындарды құрастыру: негізгі сұлбалары, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері, құрастыруды оңтайландыру.
Төсемдер мен прокатты арқалықтарды жобалау: есептеу сұлбалары, жүктеме мен күшті анықтау, қиманы таңдау, беріктік пен қатаңдықты тексеру. Құрама арқалықтарды жобалау: есептеу сұлбалары, жүктеме мен күшті анықтау,
арқалықтың биіктігін белгілеу және ұтымды қима құрастыру, қиманың беріктігін тексеру, қатаңдықты, жалпы және жергілікті тұрақтылықты қамтамасыз
ету. Арқалықтың бөлшектерін, жапсарлары мен түйіндерін конструкциялау
және есептеу.
Жұқа қабырғалы, ойықталған арқалықтың, гофр қабырғалы арқалықтың,
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алдын-ала кернелген арқалықтың ерекшеліктері.
№3 практикалық жұмыс. Құрама арқалықтардың қима элементтерінің
жергілікті тұрақтылығын тексеру.
№4 практикалық жұмыс. Серпімді және серпімді прокаттық және пісірімделген арқалықтың қимасын таңдау және тексеру.
Ортасынан қысылған колонналар. Колонналардың қолданылу саласы, жіктелуі. Өтпелі колонналардың жұмыс ерекшелігі, келтірілген иілімділік. Колонна қимасының типін таңдау. Тұтас колонналарды жобалау: есептеу сұлбасы, шамаланған ұзындық, жүктемелер мен күштерді анықтау, ұтымды қима
құрастыру, беріктігін тексеру. Жалпы және жергілікті тұрақтылық. Өтпелі
колонналарды жобалау ерекшеліктері: колонна тармақтарын және тармақтардың арасындағы арақашықтықты анықтау. Тармақтардың және тұтас колоннаның орнықтылығын тексеру, торларды есептеу.
Колонна баулығы мен базасын конструкциялау, есептеу және жұмыс ерекшеліктері. Практикалық жұмыс. Ортасынан қысылған тұтас және өтпелі колонналардың қимасын таңдау және тексеру.
Фермалар. Қолданылу саласы, жіктеу, басты өлшемдерін анықтау, геометриялық сұлбаларды бірыңғайландыру. Өзектердегі жүктемелер мен күштерді
анықтау. Жабындардың жеңіл фермаларын жобалау: жабын жүйесіндегі фермалардың жалпы тұрақтылығын қамтамасыз ету, өзектердің шамаланған
ұзындығы, қима типін таңдау, өзектер қимасын таңдау және тексеру, өзектердің шекті иілімділігі. Фермалардың зауыттық және монтаждау кезіндегі
жіктерінің түйіндерін конструкциялау және есептеу. Ауыр фермаларды конструкциялау және есептеу ерекшеліктері.
Ғимарат қаңқасын жобалау негіздері. Қаңқалардың жалпы сипаттамасы,
конструктивтік сұлбасы. Жобалау кезінде конструкциялардың эксплуатациялау, сенімділік және ұзақ қызмет көрсету, дайындау және монтаждау талаптарын ескеру.
Қаңқаның құрамы, бойлық және көлденең конструкциялар, элементтердің
функциялары мен өзара әрекеті. Конструктивтік шешімдерді оңтайландыру.
Колонна торларын таңдау. Көлденең раманы құрастыру. Конструктивтік сұлбаны таңдау, негізгі өлшемдерді анықтау. Жабынды құрастыру. Жабынның
құрамы және сұлбасы. Монтаждау және эксплуатациялау кезіндегі жабынның
байланыс функциялары және сұлбасы.
№5 практикалық жұмыс. Өндірістік ғимараттың көлденең рамасын құрастыру.
№6 практикалық жұмыс. Сұлбаны таңдау, өндірістік ғимараттағы жабын
байланысын және колонналар бойынша байланысты конструкциялау және
есептеу ерекшеліктері.
Қаңқаның жұмысы және есептеу ерекшеліктері.Болат қаңқаның нақты жұмысы, көлденең раманың және каркастың өзінің есептеу сұлбасын негіздеу.
Қаңқаға әсер ететін, жүктемені анықтау.
Қаңқаны есептеу негізі. Қаңқаның кеңістіктік жұмысының ерекшеліктері
және оны есепке алу. Негізгі қимадағы есептеу күшін анықтау.
№7 практикалық жұмыс. Қаңқаның көлденең рамасына әсер ететін, жүктемені анықтау.
Жабын элементтері. Көлденең раманың ригелі ретіндегі итарқа фермасының
жұмыс ерекшеліктері, ферма элементтеріндегі есептеу күшін анықтау. Фер110

маның колоннамен шарнирлі және қатаң түйіндесуінің жұмыс ерекшеліктері
және есептеу, конструкциялау. Итарқа фермасының итарқа асты фермасына,
итарқа асты фермасының колоннаға сүйену конструкцияларының ерекшеліктері. Итарқа асты фермасының, фонарь қаңқасының жұмыс ерекшеліктері
және есептеу, конструкциялау.
№8 практикалық жұмыс. Итарқа фермасының өзегінің қимасын таңдау
және тексеру.
№9 практикалық жұмыс. Итарқа фермасының түйіндері мен жіктерін
конструкциялау және есептеу.
Қаңқа колонналары. Колонналардың конструктивтік сұлбалары, қима типтері, тұрақтылықты жоғалтудың болуы мүмкін формалары және колонналардың шамаланған ұзындығы.
Тұтас колонналарды жобалау: күштерді есептеу комбинацияларын таңдау,
қима таңдау, беріктігін тексеру. Өтпелі колонналарды жобалау: күштерді есептеу комбинацияларын таңдау, тармақтар мен торлардағы есептеу күштерін
таңдау, қима таңдау, тармақтардың, торлардың және бүкіл колоннаның орнықтылығын тексеру.
Колоннаның кран үсті және кран асты бөліктерінің түйіндесуінің, тұтас
және өтпелі колонналар базасының жұмыс ерекшеліктері және есептеу, конструкциялау.
№10 практикалық жұмыс. Колоннаның кран үсті және кран асты бөліктерінің түйіндесу түйіндерін, ортасынан тыс қысылған тұтас және өтпелі колонналар базасын конструкциялау және есептеу.
Кран асты конструкциялары. Кран асты конструкцияларының құрамы, кран
асты арқалықтары мен тежеу конструкцияларының типтері, жүктемелер.
Тұтас және өтпелі қимадағы кесілетін және кесілмейтін арқалықтардың жұмысы және есептеу ерекшеліктері. Кран асты арқалықтарын жобалау: қиманы құрастыру, есептеу күшін анықтау, беріктік пен төзімділікті тексеру. Кран
асты арқалықтары мен тежеу конструкцияларының тірек түйіндерінің жұмыс
ерекшеліктері және есептеу, конструкциялау. Таяныштар, крандық рельстер
және оларды бекіту.
№11 практикалық жұмыс. Кран асты арқалығының қимасын таңдау және
тексеру.
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Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан
кейін білім алушы:
ОН 11 Техникалық-экономикалық
талдау негізінде дайындау, монтаждау
және пайдалануға беру сенімділігінің
талаптарын ескере отырып металл
конструкцияларды ұтымды жобалау
қағидаларын меңгеру

Бағалау критерийлері
Білім алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
металл
конструкциялардың
конструктивтік формаларының даму
үрдістерін;
- металл конструкцияларды шекті
күйі бойынша есептеу әдістерін;
-элемент түйіндерінің қосылыстарын
есептеу ережелерін;
- дайындау, тасымалдау, монтаждау
және техникалық эксплуатациялау
талаптарын ескере отырып металл
конструкцияларды конструкциялау
ережелерін.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
-жобалау нормаларының талаптарын
ескере отырып конструкциялауға
арналған материалдарды және оларға
арналған элементтерді таңдауды;
-түрлі
формадағы
құрылыс
конструкцияларының
сұлбаларын
және
олардың
орналасу
сұлбаларын жасауды, элементтер
қосылыстарының
түйіндерін
әзірлеуді;
- құрылымға түсетін жүктемені және
элементтердегі күштерді анықтауды;
- элементтердің кесілетін жерлерін
олардың
беріктігін,
таңдауды,
тұрақтылығын және қатаңдығын
тексеруді

КМ.12 Маркетингтік зерттеулер және жаңа өнім өндіру қажеттіліктерін анықтау
Мақсаты:
Болашақ мамандарды қазіргі заманғы маркетингтің замануи стратегиялары
мен қағидаларын пайдалана отырып, өнеркәсіптік бағыттағы нарықта тауарларды өткізу ерекшелігіне үйрету.
Модульге кіріспе:
Модульді оқу білім алушылардың зерттеулердің жаңа әдістерін өз бетімен
меңгеру қабілетінің дамуына, өзінің кәсіптік қызметінің ғылыми және ғылыми-өндірістік бейінінің өзгеруіне, қызметтің әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік жағдайларының өзгеруіне бейімделуіне ықпал етеді.
Модульдің мазмұны:
Өнеркәсіптік тауарлар жіктеуіші. Өнеркәсіптік бағыттағы тауарлар мар112

кетингінің тұтыну тауарлары маркетингінен айырмашылығы.Маркетингтік
орта және маркетингтік ақпараттық жүйе. Өнеркәсіптік өнімдер нарығын сегментке бөлудің негізгі қағидалары. Өнеркәсіптік сала кәсіпорындарының тауарлық саясатының ерекшеліктері. Өнеркәсіптік бағыттағы тауарларды тарату
каналының мазмұны.
Өнеркәсіптік тауарлардың баға түзілісінің негізгі
қағидалары. Өнеркәсіптік және азық-түлік тауарларының коммуникативтік
саясатының ерекшеліктері. Өнеркәсіптік кәсіпорындардағы маркетингтік
стратегияның ерекшеліктері. Маркетингтік стратегияның негізгі функционалдық блоктары. Маркетингтік зерттеулердің негізгі бағыттары. Маркетингтік жоспар құрылымының негізгі мазмұны және оны әзірлеу дәйектілігі.
Маркетингтік жоспарлар типтері.
Оқыту нәтижелері
Осы модуль табысты аяқталғаннан
кейін білім алушы:

Бағалау критерийлері
Білім алушы:

БІЛУГЕ:
стратегиялық
және
тактикалық
жоспарлау қағидаларын;
- маркетологтың жұмысын;
- БАҚ-мен жұмыс істеу қағидаларын;
- бюджетті қалыптастыру қағидаларын
және
маркетологтың
жұмысын
жоспарлауды;
- ұйымдағы дағдарысты шешу кезіндегі
іс-шаралар жүйесін;
- жарнама бөлімі мен қоғаммен байланыс
жұмыстарының
тиімділігін
бағалау
қағидаларын;
- ҚР маркетингтік қызметті реттейтін
және регламенттейтін, ҚР негізгі заңдары
ОН
12
Маркетингті
басқару мен заңнамалық актілерін;
- сараптамалық қорытындылар мен есеп
тұжырымдамаларын ажырату
беруге арналған материалдарды жасау
және ресімдеу қағидаларын;
- инновациялық жобаларды бағалау және
іріктеу әдістемесін;
- маркетинг саласындағы зерттеулер,
жарнама және PR тақырыптары бойынша
ғылыми-практикалық
ақпараттарды
жинауды және жүйелеуді;
- нарықтағы беделін және бәсекелестік
айқындамасын арттыру мақсатында,
нарықтық бақылау жүргізу, сауалнама
өткізу, сараптама жасау әдістемесін.
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ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- кәсіптік функцияларын жүзеге асырумен
байланысты, тапсырмалар құрастыруды
және мақсат қоюды;
- маркетингтік зерттеулер нәтижесінде
алынған, ақпараттарды пайдалануды;
- ұйымның бәсекелестік ортасының
кешенді және ситуациялық талдауын
жасауды;
- шектеулі уақыт ішінде және күйзеліс
жағдайында шешім қабылдауды;
-стратегиялық жоспарлауды сараптамалық
бағалау дағдыларын меңгеруді;
- сандық талдау және модельдеу,
теориялық және эксперименттік зерттеу
әдістерін қолдануды;
-негізгі маркетингтік бағдарламаларды
әзірлеуді және жүзеге асыруды;
- өнімдердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
мақсатында қолда бар конструкцияларды,
технологияларды немесе материалдарды
жақсарту жолдарын табуды;
- жаңа бәсекеге қабілетті өнім жасау үшін
ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін
пайдалану тәсілдерін анықтауды;
- бәсекелестердің және нарықтың
жағдайын
зерттеу
тәжірибелерін
жалпыландыру жөніндегі аналитикалық
жұмыстарды жүргізуді;
- модельдеу жұмыстарын орындауды,
эксперименттік және сынақ жұмыстарын
жүргізуді

КМ. 13 Құрылыс материалдары өндірісінде ресурс үнемдеу бойынша
шараларды ұйымдастыру

Мақсаты:
Ресурс сақтаудың негізгі мәселелерін, ресурс сақтау мен ресурстарды пайдалану көрсеткіштерін, еліміздің табиғи-ресурстық әлеуетін ұтымды пайдалану мүмкіндіктерін зерделеу.
Модульге кіріспе:
Бұл модуль құрылыс индустриясындағы техногендік қалдықтарды пайдаланудың негізгі бағыттарын, энергия сақтауды, озық ресурс сақтау технологиясын қалыптастырудың негізгі қағидаларын меңгеруге көмектеседі.
Модульдің мазмұны:
Ресурс сақтау мәселесіне кіріспе. Негізгі терминдер мен ұғымдар. Ресурс
сақтау мақсаттары, міндеттері және талаптары. Ресурс сақтау мен ресурс пайдаланудың негізгі көрсеткіштері.
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Табиғи және екіншілік ресурстар. Табиғи ресурстар. Табиғи ресурстарды
және табиғи-ресурстық әлеуетті бағалау. Табиғи-ресурстық әлеуетке ықпал
ететін, негізгі факторлар. Табиғи-ресурстық әлеуетті ұтымды пайдалану.
Екіншілік ресурстар. Негізгі терминдер мен ұғымдар. Қалдықтар мен жанама өнімдерді жіктеу. Техногендік қалдықтарды сақтау мәселесі және кәдеге
жарату тәсілдері. Техногендік өнімдерді есепке алу жүйесі. Техникалық-экономикалық және экологиялық балама түріндегі табиғи шикізаттар мен техногендік қалдықтар. Өзара байланысты қалдықсыз және қалдығы аз өндіріс
кешенінің жалпыландырылған сұлбасы. Техногендік қалдықтарды құрылыс
индустриясында пайдаланудың негізгі бағыттары.
Энергия сақтау. Негізгі терминдер мен ұғымдар және көрсеткіштер. Энергия сақтаудың құрылыс индустриясындағы негізгі бағыттары мен тәсілдері.
Жылу қондырғыларының тиімділігін арттыру. Жылулық өңдеудің оңтайлы
режимдері.
Құрылыс материалдары өндірісінің технологиялық шешімдері және
экологиясы. Технологиялық процестерді (технологиялық циклді қысқарту, температураны, уақытты және жылулық өңдеу температурасын және т.б.
төмендету) жетілдіру мәселелері. Озық технология қалыптастырудың негізгі
қағидалары. Озық технология жетістіктерінің мәндік және сандық критерийлері. Технологияны жетілдіру кезіндегі оңтайландырушы факторлар. Құрылыс
материалдары, бұйымдары және конструкциялары өндірісі кезіндегі экологиялық аспектілер. Құрылыс материалдары өндірісінің санитарлық-гигиеналық
қауіпсіздігі. Құрылыс материалдарының «тіршілік» циклі. Тіршілік циклінің
барлық кезеңіндегі құрылыс материалдарының қауіпті көздерін жіктеу. Барлық кезеңде экологиялық қауіпсіздікті бақылау.Нормативтік құжаттар, мемлекеттік қызметтер және олардың функциясы. Техникалық-экономикалық және
экологиялық басымдықты ескере отырып құрылыс материалдарын таңдау
қағидасы.
Бағалау критерийлері
Оқыту нәтижелері
Білім алушы:
Осы
модуль
табысты
аяқталғаннан
кейін
білім
алушы:
БІЛУГЕ ТИІСТІ:
- ресурс сақтау мен ресурс пайдаланудың
ОН 13 Өндіріс саласындағы ресурс негізгі көрсеткіштерін;
сақтау жөніндегі тапсырмаларды - табиғи-ресурстық әлеуетке ықпал
өз бетімен шешу қағидалары, ететін, факторларды;
тиімді ғылыми-техникалық және - техногендік қалдықтар мен жанама
жіктеуішін,
олардың
технологиялық
зерттемелерді өнімдердің
ескере отырып дәстүрлі және жаңа өңдеудің негізгі бағыттарын;
құрылыс материалдарының кең - құрылыс индустриясындағы энергия
номенклатурасын таңдау және сақтаудың негізгі бағыттары мен
тәсілдерін;
қолдану жолдарын меңгеру
- құрылыс материалдары өндірісінің
тиімділігін
арттырудың
негізгі
жолдарын;
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- құрылыс материалдары өндірісінің
технологиясындағы
экологиялық
қауіпсіздік негіздерін;
- тіршілік циклінің барлық кезеңіндегі
құрылыс материалдарының қауіпті
көздерін
- техникалық-экономикалық және
экологиялық
басымдықты
ескере
отырып
құрылыс
материалдарын
таңдау қағидасын.
ІСТЕУГЕ ТИІСТІ:
- табиғи-ресурстық әлеуетті ұтымды
пайдалануды;
- тиімді материалдар жасау кезінде
жергілікті шикізат ресурстары мен
өндірістік қалдықтарды пайдалану
мүмкіндігін
теориялық
және
эксперименталдық бағалауды;
- озық қалдықсыз және қалдығы аз
өндірістің технологиялық сұлбасын
жасауды;
- құрылыс материалдары өндірісінде
энергия- және материал сақтауға
бағытталған, іс-шараларды жүзеге
асыруға;
- техникалық-экономикалық және
экологиялық
басымдықты
ескере
отырып,
үйлесімді
құрылыс
материалдарының сапасына бағалау
жүргізуді.
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Индекс

Модульдер, тәжірибелер
атаулары
Курстық
жоба/жұмыс
сынақ

емтихан

Оқу уақыты көлемі
(сағат)

Теориялық
оқыту

қалыптаушы –

Семестрлер
бойынша
сағаттар

Оқу формасы: күндізгі
Нормативті оқу мерзімі: 4 жыл 10 ай
Негізгі орта білім базасында
Техник- технолог біліктілігімен 3 жыл 10 ай
Негізгі орта білім базасында
2 жыл 10 ай
Кіші инженер-технолог біліктігімен +10 ай

Практикалық
оқыту

Бақылау
формасы

Барлығы

7. Оқу үрдісі жоспары
Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі
Мамандық:
1413000 – «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)»
Біліктілік:
Арқаулаушы –дәнекерлеуші;
Қабырғалық және тұтқыр материалдар өндірісіндегі
бетоншы- стропальші;
Техник-технолог;
Кіші инженер-технолог

Өндірістік
оқыту
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Қабырғалық және тұтқыр
материалдар
өндірісіндегі
қалыптаушы

2
Жалпы білім беру
модульдері
КМ.00
Кәсіби модульдер
БЖКМ. Базалық жалпы кәсіптік
00
модульдер
БЖКМ. Әр
түрлі
жүктерді
01
тасымалдауды жүзеге асыру
БЖКМ. Материалдар
мен
02
бұйымдардың
сапасын
бақылау үшін зертханалық
сынақ жүргізу
БЖКМ. Арматуралық және металл
03
бұйымдар
мен
құрылымдардың
сапасын
бақылау
БЖКМ. Темір бетон бұйымдардың
04
сапасын бақылау
КМ. 00 Кәсіби модульдер
Біліктіліктер:
Арқаулаушы- дәнекерлеуші

1
ЖБМ

3

70
225

100

100
300

+

+

70

70

100

+

334

484
124

7

6
1448

184

5

+

4

75

30

30

30

60

150

8

288

36

36

36

72

180

9

2-4

2-4

2-4

2-4

10

127

119

КМ.08

КМ.07

КМ.06

КМ.05

КМ.03
КМ.04

КМ.02

КМ.01

Бетон қоспасын дайындау
Темір бетон бұйымдарын
дайындау
Біліктілік:
«Техник-технолог»
Құрылыс материалдары мен
олардың құрылымдарының
негізгі қасиеттерін зерттеу
Темір бетон және металл
бұйымдар мен құрылымдар
өндірісі
үдерісін
ұйымдастыру
Кәсіпорынды,
құрылыс
бұйымдары
мен
құрылымдарын
ұйымдастыру,
жоспарлау
және басқару
Темір бетон және металл
бұйымдар
мен
құрылымдарды
өндіру
үдерісін автоматтандыру

– бетоншы- стропальші
Арматура
бұйымдарын
дайындау
Арматура
және
металл
құрылымдарын дайындау

+

+

+

+

+

+

+

+

30

20

30

80

72

52

132

70

368

60
75

105

60

32

22

60

38

184

45
60

75

45

10

10

42

32

104

15
15

30

15

60
72

96

60

5-6

5-6

5-6

5-6

3-4
3-4

3-4

3-4

128

120

Темір бетон және металл
бұйымдары
зауыттарында
стандарттау, сертификаттау
және
аккредитацияны
ұйымдастыру
Біліктіліг «Кіші инженертехнолог»
БМ 00
Базалық модульдер
ӘЭМ 00 Әлеуметтік экономикалық
модульдер
Кәсіби модульдер
КМ. 10 Темір бетон құрылымдарды
есептеу мен құрылымдауды
орындау
КМ. 11 Металл
құрылымдарды
есептеу мен құрылымдауды
орындау
КМ. 12 Маркетингтік
зерттеулер
және жаңа өнім өндіру
қажеттіліктерін анықтау
КМ. 13 Құрылыс
материалдары
өндірісінде ресурс үнемдеу
бойынша
шараларды
ұйымдастыру
БҰ
Білім беру ұйымдары
анықтайтын модульдер
ПП 00
Өндірістік оқыту және

КМ.09

30
20

+
+
+
+

80
30

+

48

48
1836

60

50

69

357
178

32

97

97

139

635
302

1363
286

42

37

27

40

198
94

10

10

7-10

7-10

7-10

7-10

5-6

129

121

К
Ф

ҚА. 02

ПП. 04
ПП. 05
ПП. 06
ПП. 07
АА
ҚА
ҚА. 01

ПП.03

ПП. 02

ПП. 01

кәсіптік тәжірибе
Оқу-өндірістік
шеберханалардағы тәжірибе
«Арқаулаушы-дәнекерлеуші»
жұмысшы мамандығын алу
тәжірибесі
«Қабырғалық және тұтқыр
материалдар
өндірісіндегі
қалыптаушы – бетоншыстропальші» жұмысшы
мамандығын алу тәжірибесі
Өндірістік
Технологиялық
Диплом жазу тәжірибесі
Дипломдық жобалау
Аралық аттестациялау
Қорытынды аттестациялау
Білім беру ұйымдарындағы
аттестация
Кәсіптік дайындық деңгейін
бағалау және біліктілік беру
Барлығы міндетті оқыту
Консультациялар
Факультативтік сабақтар
Барлығы :
7200
оқу жылына100 сағаттан аспайды
аптасына 4-сағаттан аспайды
8264

12

576
288
216
288
360
72
60

108

288

72

5-6
8
10
10

3-4

2

2-4
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Ескерту:
тәжірибелік сабақтарға: тәжірибелік (зертханалық) жұмыстар, курстық
жұмыстар (жобалар), бақылау жұмыстары және т.б. жатады.
1) Оқу жоспарлары мен техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының
бағдарламасын жасау барысында:
− Оқу материалын меңгеруге жұмсалатын оқу уақыты көлемін 30 % дейін
өзгерту және әр пән бойынша (модуль) 30 %, өндірістік оқытуды 50 % міндетті оқытудың сағат сандарын сақтай отырып өзгертуге болады;
− Әр түрлі оқыту технологиялары, ұйымдастыру әдістері мен оқу үдерісін
бақылау түрін таңдау;
− Жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес оқу бағдарламасының
мазмұнын жалпы гуманитарлық және әлеуметтік-экологиялық модульдер
бойынша 30%, кәсіптік модульдер, өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе
бойынша 50% дейін өзгерту. Кәсіптік модульдерге қосымша модульдерді жұмыс берушілердің талап етуі бойынша міндетті оқытудың жалпы сағат санын
сақтай отырып өзгерту;
− Оқушылардың білімі тексеру үшін ағымдағы бақылау жүргізу формасы
мен тәртібін, аралық аттестаттау түрін таңдау.
2) Курс бойынша бөлу оқу технологиясына, мамандық сипаттамасына, аймақтық ерекшеліктерге байланысты болады.
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8.Түсіндірме жазба
1413000 «Темір бетон және металл бұйымдары өндірісі (түрлері бойынша)»
мамандығы бойынша оқу жоспарына түсіндірме жазбада ҚР МЖМС (ҚР ҮҚ
№1080, күні 23.08.2012 ж.) талаптарына сәйкес білім берудің сәйкес деңгейлеріндегі мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарға сәйкес оқу жоспарының сипаттамасын қамтиды.
Оқу жоспары кәсіби дайындықтың құрылымдық мазмұнын, модульдер бойынша оқу уақытының көлемін, модульдерді оқыту ретін ашады.
Бағдарламаның маңызды құрамдауышы білім алушылардың кәсіптік дайындығына баса назар аударады. Бұл үшін білім беру бағдарламаларында әзірленетін арнайы модульдер мен өндірістік оқыту үйлестірілуі керек. Яғни, егер
типтік оқу бағдарламаларында (ТОБ) өндірістік оқыту жеке бөліп алынған
және кәсіптік дайындыққа қатысты болса, әзірленетін бағдарламаларда –
кәсіптік модульдер бойынша бөлінеді.
Кәсіптік модульдерді меңгеру бірінші курстан бастап міндетті модульдер
бағдарламасын жүзеге асырумен қатар жоспарлануы мүмкін.
Кәсіптік оқытуға бағдарланған оқу бағдарламалары қамтиды:
1) жалпы кәсіптік пәндер мен модульдерді оқыту;
2) жалпы кәсіптік пәндер мен модульдер бойынша зертханалық-тәжірибелік сабақтарды орындау;
3) өндірістік оқу мен кәсіптік тәжірибеден өту;
4) курстық және дипломдық жобалауды (жұмыстар) орындау.
Техникалық, кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру ұйымдарындағы оқу үдерісі теориялық
сабақтардан және өндірістік оқытудан құралады, олар оқу-өндірістік шеберханаларда, оқу шаруашылықтары мен оқу полигондарында өндірістік оқыту
шеберінің басшылығымен және өндірісте тікелей, сәйкес бейінді ұйымдарда
жүзеге асырылады.
Кәсіптік тәжірибе сәйкес ұйымдарда, жұмыс берушілер келісім-шарт негізінде жұмыс орындарында жүргізіледі және кәсіптік құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталады.
Тәжірибелік дайындық (жалпы кәсіптік пәндер; модульдер; білім беру ұйымы анықтайтын пәндер (модуль) бойынша зертханалық-тәжірибелік сабақтар;
өндірістік оқыту және кәсіптік тәжірибе; курстық және дипломдық жобалау)
міндетті білім беруге арналған оқу уақыты көлемінің 40 % кем емес мөлшерін
құрауы керек.
Дуальді оқытуды пайдаланатын техникалық және кәсіптік оқытудың білім
беру бағдарламалары білім беру ұйымдарындағы теориялық оқуды және алпыс пайыздан кем емес (60%) кәсіпорын базасындағы өндірістік оқу мен
тәжірибені қамтиды.
Курстық жобалар (жұмыстар) жалпы кәсіптік және арнайы пәндер/модульдер бойынша оқу жұмыстарының түрлерінің бірі ретінде қарастырылады
және оларды оқуға жұмсалатын оқу уақыты шегінде орындалады. Семестрдегі курстық жобалар (жұмыстар) саны бірден артық болмайды. Қосымша бір
курстық жұмыс (жоба) жоспарлауға болады.
Дипломдық жобалауға бөлінетін уақыт 6 аптадан аспауы керек. Дипломдық
жұмыс жазу (біліктілік) тәжірибесінің ұзақтығы мамандықтың күрделілігіне
тәуелді жоспарланады.
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Өңірлік ерекшеліктерді және жұмыс берушілердің мамандыққа сәйкес мамандарды дайындау бойынша талаптарын ескеру үшін білім беру ұйымдары
анықтайтын пәндерді/модульдері оқыту қарастырылады.
Білім алушылардың білім беру бағдарламаларын меңгеруін анықтау үшін
оқу жоспарында аралық және қорытынды аттестация жүргізу қарастырылады.
Аралық аттестаттауды жүргізу негізгі формалары: емтихан, сынақ,
бақылау жұмысы болып табылатын барлық пәндер/модульдер бойынша қарастырылады.
Жалпы білім беретін пәндер бойынша аралық аттестаттау тіл, әдебиет, Қазақстан тарихы, математика және техникалық пен кәсіби білім беретін ұйымның таңдауы бойынша емтихандарды өткізуді қарастырады.
Жалпы гуманитарлық, әлеуметтік-экономикалық, жалпы кәсіби модульдер
бойынша емтихандар, сынақтар және бақылау жұмыстарының саны білім
алушылар меңгеруге тиісті білім деңгейі, дағдылар мен құзыреттіліктерге
қойылатын талаптармен анықталады.
Бақылау жұмыстары мен сынақтар аталмыш модульді оқуға кеткен оқу
уақыты есебінен, емтихандар – аралық аттестаттауға кеткен мерзімде жүргізіледі.
Модульдік оқу бағдарламалары бойынша аралық аттестаттау және жұмысшы мамандығын алу үшін біліктілік емтиханын тапсыру, оның ішінде кәсіби
дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті беру қорытындылары бойынша
білім алушыларға кәсіби біліктіліктің қол жеткізген деңгейі (разряд, класс,
санат) беріледі.
Техникалық және кәсіби білім беретін ұйымдардағы білім алушылардың
қорытынды аттестаттауына кіретіндер:
−
оқыту ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттау;
−
кәсіби дайындығы деңгейін бағалау және біліктілікті иемдену (біліктіліктің белгіленген және жоғарылатылған деңгейі).
Оқыту ұйымдарындағы білім алушыларды аттестаттау оқытудың толық
курсы қорытындысы бойынша білім алушылардың оқыту бағдарламаларын
меңгеру деңгейін анықтау мақсатында жүргізіледі.
Оқыту бағдарламаларын оқуды аяқтау қорытындысы бойынша оқыту ұйымдарындағы қорытынды аттестаттаудың мүмкін формалары: негізгі жалпы
кәсіби модульдер және кәсіптік пәндер (модульдер) бойынша емтихан тапсыру немесе дипломдық жобаны жазу және қорғау немесе кәсіби модульдердің
бірі бойынша қорытынды аттестаттаудың емтиханын тапсыру арқылы диплом
жұмысын қорғау.
Мамандық бойынша кәсіби дайындық деңгейін бағалау және біліктілікті
иемдену (бұдан әрі – КДББИ) екі сатыдан тұрады:
1) кәсіби дайындықты анықтайтын модульдер бойынша теориялық тестілеу;
2) біліктілік деңгейі бойынша тәжірибелік тапсырмаларды орындау.
Қорытынды аттестаттауды жүргізуге кететін оқу уақытының көлемі 2 аптадан аспайды. Олардың ішінде КДББИ ұйымдастыру мен жүргізуге бір топқа
12 сағаттан кем емес уақыт кетеді (мамандық ерекшелігі мен оқу үдерісін ұйымдастыруға тәуелді арту жағына қарай өзгереді).
Консультациялар мен факультативтік сабақтар жеке қабілеттері мен білім
алушылардың сұраныстарын қамтамасыз етуге бағытталған.
Факультативтік сабақтар аптасына 4 сағаттан артық емес есебімен оқу ор124

нының оқу жұмыс жоспарында қарастырылады және оқуға міндетті болып
табылмайды.
Білім алушыларға арналған консультациялар бір оқу тобына мамандығы
мен оқу мерзіміне тәуелді әрбір оқу жылына 100 сағатқа дейін көлемде қарастырылады. Консультация өткізу уақыты мен формасын (топтық, жеке, жазбаша және т.б.) оқыту ұйымдары анықтайды.
Типтік оқу жоспарларын дайындау барысында келесі жағдайларды ескеру
керек:
−
оқу жылы 1 қыркүйекте басталады және мамандық ерекшелігіне
байланысты оқу үдерісін ұйымдастыруға тәуелді аяқталады;
−
демалыс уақыты жылына 11 аптаны құрайды, оның ішінде, қыс
мезгілінде – 2 аптадан кем емес, әскериден басқа мамандықтар үшін. Кәсіпорынмен дуальді оқыту бойынша кәсіпорынмен келісім-шарт жасасқан білім
алушылар демалыс уақытында кәсіпорында тәжірибе өте алады;
білім алушыларға максималды оқу жүктемесі аптасына 54 сағаттан аспайды, ол күндізгі оқыту формасы бойынша міндетті оқу жүктемесін қоса алғанда - аптасына 36 сағаттан кем болмауы керек (бұл жағдайда аталған көлемге
факультативтік пәндер мен консультациялар жатқызылмайды.
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1

№

Техникалық ерекшелігі

Білдектік жабдықтар
Әмбебап сынау өлшенетін
жүктеме ТРМ-30 сериялы әмбебап екі
машинасы
диапазоны, кН: 2,3 – 300;
колонналы екі аймақты сынау
ТРМ -300.
-күш өлшейтін датчик типі – машинасы тапсырма және созу
тензорезисторлы; жүктемені мен қысу күштерін өлшеу,
үлгілерге
өлшеу қателігі: көрсеткіштен сондай-ақ
±
1%
тензорезисторлы механикалық сынақ жүргізу
үлкен кезінде жүктеуші құрылғының
датчиктың
ең
қозғалатын бөлігінің орын
жүктемесінен 1/230 шейін;
Қозғалатын траверстың орын ауыстыруын
өлшеу
үшін
ауыстыруын өлшеу кезіндегі арналған.
Материалдарды
өлшеуіштің
аз созуға,
ең
қысуға,
июге,
разрядының
бөліктерінің жаншылуға,
қалдық
уатылуға,
бағасы 0,001 мм Габариттік деформацияға,
өлшемдері, мм800×330×1730 қатпарлануға,
жарылуға,
жырмалауға және машинаның
мүмкіндіктерінің
шегіндегі
басқа
да
функцияларға
механикалық сынақ жүргізуге
арналған.

Атауы

1.Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу.
2. Арматуралық
бұйымдар
дайындау
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Жабдық пайдаЖабдықтың тағайындалуы/
ланылатын,
Комментарийлер
Жабылатын тақырыптар
модуль (дер)

9.Ұсынылатын жабдықтар тізбесі
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Индикаторлы Бөліктер бағасы 0,01мм
бастиектер ИЧ

4

3

Гидравликалы Күш өлшеу шегі, тс: 3-30
қ пресс
Өлшеу қателігі, %: ±2
Қысу
тірегінің
жүріс
жылдамдығы, мм/мин: 0-20
Қысу
тірегінің
жұмыс
жүрісінің ұзындығы, мм: 030
Жалпы қуаты, кВт: 1,0
Тірек плитасының өлшемі,
мм: 320 х 320
Габариттік өлшемдері, мм:
1200 х 1000 х 2200
Масса, кг: қосымша болат
плиталармен бір жиынтықта
800 кг
Иіліс кезіндегі
созылуға
сынауға
арналған
құрылғы және
құрал-сайман.

2

материалдарының
үлгілерін, оларға
күштің есебінен,
сынау үшін қызмет
сондай-ақ кірпішті
иілуге сынайтын,

Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу.

2.Бетон
араласпасын
дайындау

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу.

Сызықтық
орын 1.ТББ
мен
ауыстыруларды өлшеу үшін
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау

Құрылыс
стандартты
салынған
статикалық
көрсететін,
көлденең
білдек.
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Секундомер

МКА
сериясындағы
жалпы
мақсаттағы
электронды
үстел үстілік
таразы
Электронды
үстел үстілік
таразы
МК6.2-А22

6

7

8

Микрометрле
р 30 мм

5

1.
Бетон
араласпасын
дайындау

1.
ТББ
мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау

Өлшеудің ең үлкен шегі 13 кг. Массаны статикалық өлшеуге 1.
Сапаны
Көрсету
үзіктігі
(өлшеу арналған.
бақылау үшін
аралығындағы) 2 г. Ыдыс
зертханалық
массасын таңдаудың ең үлкен
сынақ жүргізу.
шегі 1,3 кг. Габариттік
2. Модуль:
өлшемдері 323x310x36 мм.
1.Бетон
араласпасын

Өлшеудің ең үлкен шегі 3 кг. Массаны статикалық өлшеуге Сапаны бақылау
Көрсету
үзіктігі
(өлшеу арналған.
үшін
аралығындағы) 1г. Ыдыс
зертханалық
массасын
таңдаудың
ең
сынақ жүргізу.
үлкен шегі 0,3 кг. Габариттік
өлшемдері 323x310x36 мм.

Төменгі түрлендіру қателігімен
(өлшенетін
диапазон
мен
дәлдік класына байланысты 2
мкм-дан 30 мкм дейін) кіші
өлшемдер
саласындағы
абсолютті
немесе
салыстырмалы
контактілік
әдіспен сызықтық өлшемдерді
өлшеу үшін арналған
2 класты дәлдік үшін қателік Уақыт аралығын секундтық
шамамен 30 минутқа
үлеске
дейінгі
дәлдікпен
+/- 1 сек құрайды.
өлшеуге қабілетті аспап

0,03 мкм.дейінгі дәлдікпен
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ДЛЩ 60´100
маркалы
зертханалық
жақтаулы
уатқыш.
кептіргіш
Жұмыс камерасының көлемі Кептіруге арналған
шкаф ШС-80- 80
л.
Жұмыс
01
температурасының
диапазоны 30-

12

13

Болат
цилиндр

11

Ішкі диаметрі 150 мм және
биіктігі 150 мм; алынатын
түбі және плунжері бар.

Бөліктер бағасы 1 г артық
емес

Статикалық
өлшеуге
арналған
таразы

10

1.Бетон
араласпасын
дайындау
1.Бетон
араласпасын
дайындау

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

Өлшеудің ең үлкен шегі 32 Массаны статикалық өлшеуге 1.Бетон
кг. Көрсету үзіктігі (өлшеу арналған.
араласпасын
аралығындағы) 10 г. Ыдыс
дайындау
массасын
таңдаудың
ең
үлкен шегі 7,3 кг. Габариттік
өлшемдері 323x310x36 мм.

Электронды
үстел үстілік
таразы
МК32.2-А22

9

дайындау
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Зертханалық
аспап ВИКА.

15

Инесінің диаметрі 1,1±0,02
мм Келсап диаметрі 10 ±0,03
мм Иненің ұзындығы 30±1
мм; Инесі мен келсаппен
бірге алғандағы жылжымалы
өзектің массасы 300±2 г
Сақинаның биіктігі 20 ±0,2
мм Өлшемі 130х130х260 мм,
массасы 1,3кг

Мәжбүрлі
Араластырылатын қоспаның
әрекеттегі
көлемі
13
л
дейін.
араластырғыш Араластыру циклі 13 – 60 сек
(таймер).
Электрмен
қоректендіру
параметрлері
380 В / 0,33 кВт. Габариттері
60 х 80 х 110 см. Массасы 60
кг

14

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау

Цемент қоспасының қалыпты 1.Бетон
қоюлығын
және
ұстасу араласпасын
мерзімін анықтауға арналған дайындау
аспап
(МемСТ 310.3-76).

Бетонды
және
басқа
да
қоспаларды
дайындауға
арналған.
Араластырғыш
қалақшасының
қалқымалы
қондырғысына
орай
араластыру
кезінде
толтырғышты ұсақтамаса да
болады.

330°С. Камера бойынша Зертхана жағдайында, барынша
берілген
температурадан аз мерзім ішінде өнімдер мен
ауытқуы ±1°С. Максималды материалдарды кептіру үшін
температураға дейін қыздыру
уақыты 60 мин.
Мәжбүрлі конвекция бар.
Үздіксіз
жұмыс
уақыты
16сағ. Жұмыс камерасының
өлшемі 360х200х360мм.
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Аспап ВБ-1

19

Төменгі конус диаметрі: 200
мм.
Жоғарғы конус диаметрі: 100
мм.
Толтырғыштың ең үлкен
ірілігі: 20 мм. Габариттік
өлшемдері: 300х360х660 мм.

1.Бетон
араласпасын
дайындау
2.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу.
Бетон араласпасының ыңғайлы 1.
Сапаны
салынуын,
қатаңдықты бақылау үшін
анықтау үшін арналған
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау

Стандартты
конус
(Абрамстың)
КА

18

Жиынтық қатаңдығы жоғары Бетон араласпасының ыңғайлы
құйғыш
пен
конустан салынуын
анықтау
үшін
құралған.
Конус
пен арналған
құйғыштың материалы
Ст3, ұнтақпен боялған.

Араластыраты Сыртқы диаметрі: 200 мм МемСТ 310.3-76 бойынша 1.Бетон
н тостаған АТ Биіктігі: 100 мм.
зертхана жағдайында цемент араласпасын
Массасы: 2,6 кг.
қамырын дайындауға арналған дайындау

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау

17

МемСТ
3802
«Құрылыс
ерітінділері. Сынау әдістері»
бойынша зертхана жағдайында
ерітіндінің қалыпты қоюлығын
және
ерітінді
қоспасының
жылжымалылығын анықтауға
арналған

Аспап ПГР ( Конус бұрышы - 30°+30'
СТРОЙ-ЦНИЛ Шәкілдің бөліктер бағасы - 1
конусы)
мм
Жылжымалы өзектің массасы
- 300+2 г
Өлшемі: 286х230х760 мм.

16
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Иілім
өлшеуіш
ПАО

Өлшеуіш
микроскоп
МПБ-2

Әмбебап
буландыру
камерасы
ӘБК-1

21

22

23

6-

Тұтқыр
материалдард
ы
араластыруға
арналған
қалақ АҚ.

20

Қалыптардағы бір мезгілде
сыналатын
үлгілердің
максималды саны
-100*100*100мм 22 дана
-130*130*130мм 13 дана
Судың
(будың)
температурасы
18-100˚С
.Реттеу бөлігінің уақыты
99сағ. 39 мин дейін
Қоректендіру кернеуі 220 В

Массасы: 0,3 кг.

Зертхана жағдайында цемент 1.Бетон
ерітіндісін дайындау үшін араласпасын
пайдаланылады.
дайындау
2.
Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу.
ТББ
мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
ТББ
мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
Сапаны бақылау
МемСТ
22783
сәйкес үшін
бетонның беріктігін қысуға зертханалық
анықтауға кезінде бетонды сынақ жүргізу
жылулық өңдеу;
- МемСТ 10180 бойынша
температураны
жоғарылата
отырып
ұсталыммен
(изотермиялық
қыздыру)
жылумен өңдеу режимін таңдау
кезінде
бетон
үлгілерін
буландыру;
141
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- МемСТ 310.2 бойынша
цемент үлгілерін сынау;
- МемСТ 9738 бойынша ірі
толтырғыштың түйіршіктерінің
жылу өткізгіштігін анықтау;
- МемСТ 23283 бойынша бетон
үлгілерін жібіту үшін арналған.
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24

Климкамера
КРК-200
ИЛКА

Температура диапазоны: -30 - Қоршаған ортаның климаттық
ден
+100°С
–ге
дейін. жағдайын
имитациялауға
Номиналды
пайдалы арналған
сыйымдылығы:
200
дм³.Пайдалы көлем өлшемі:
720х860х620
мм.
Жарықтағы
есік
ойығы:
720х860
мм.
Қыздыру
температурасы
0°
-ден
+100°С-ге дейін: 1 сағ. артық
емес.
Салқындату уақыты +20-ден
30°С-ге дейін: 3 сағ. артық
емес. Өзгеру жылдамдығы:
климаттық
режимде
салқындату: 0,6 К/мин дейін;
- температуралық режимде
салқындату: 2 К/мин дейін;
- қыздыру: 2 К/мин дейін.
Салқындату
типі:
сумен.
Салқындату
агенті:
R12.
Ылғалдылық:
- ауаны ылғалдандыру: булау
арқылы;
- ауаны құрғату: ауаны
салқындату
арқылы;
ылғалды
термометр
бойынша
температураның

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау
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жалпы диапазоны: 2,3-ден
80°С-ге
дейін;
- салыстырмалы ылғалдылық
диапазоны: 10-дан 93%-ға
дейін.
Реттеу:
- температураға арналған
берілген мәнді және ылғалды
термометр
бойынша
температураны сандық енгізу
арқылы электронды реттеу.
құрғатқыштың
және
ылғалдаушының
температурасын, сондай-ақ су
деңгейін электронды реттеу.
Массасы: 370 кг. Өлшемдері:
1200х2103х1070
мм.
Энергиямен қоректендіру: 380
В, 30 Гц үш фазалы.
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25

Цилиндрлі
Мырышталған
болаттан
өлшеуіш ыдыс дайындалады
және
МП
коррозиядан
қорғауға
арналған бояумен жабылған.
Ыдыстар жиынтығы көлемі 1
л, 2л, 3л, 10л төрт цилиндрден
құралған.
Толтырғыштың шекті ірілігі:
тиісінше 3, 10, 20 және 20 мм.
Цилиндрлердің ішкі диаметрі:
108, 137, 183, 232 мм.
Цилиндрлердің биіктігі: 108,
136, 186, 233 мм
Қолмен
Орын
ауыстыратын
басқарылатын бөліктердің массасы:3,3 кг.
зертханалық
Орын
ауыстыратын
сілкігіш үстел бөліктердің құлау биіктігі: 10
ЗСҮ
мм.
Құлау
биіктігін
реттеу:
бұрандамамен.
Үстел
жетегі: қол
жетек.
Габариттік өлшемдері: 260х
200 х 263 мм. Массасы:
12,3 кг; d 200 мм.
МемСТ
310.2
бойынша
ерітіндінің (бетон араласпасы)
қалыпты қоюлығын анықтау
үшін

МемСТ 9738 бойынша құмның
көлемдік үйме салмағын және
ұсақталған тас (қиыршық тас)
фракциясын анықтау үшін
арналған.
щебня (гравия) по ГОСТ 9738.

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау
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Кашкаров
балғасы

30

29

28

Цемент
ұнтағының
жұқалығын
анықтауға
арналған елек
КСВ
Инертті
материалдарға
арналған
стандартты
електер
жиынтығы
Аспап
СММ
(механикалық
елек).

27

Әрекет
ету
принципі:
механикалық
елеу.
Электр қозғалтқыш: АОЛ011-2,
қуаты
30Вт.
Електер жиынтығының сілку
саны,
минутына:
278.
Електер
жиынтығының
айналу саны: 26,3 көл/мин кем
емес. Електер жиынтығы екі
електен құралған №№ 02 және
008. Өлшемдері: 610х310х382
мм.

Елек № 008В. Жарықтағы
ұяшықтар өлшемі: 0,08Х0,08
мм.
Массасы:0,73кг.
Габариттері:
- ернеушенің сыртқы диаметрі
118;- жалпы биіктігі 86.
Ұяшықтар өлшемдері: 0.071,
0.08, 0.12, 0.313, 0.63, 0.9, 1.23
мм. Мырышталған болаттан
жасалған диаметрі 200 мм
табандығы мен қақпағы бар

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық

МемСТ 310-60 сәйкес цемент 1.Бетон
ұнтағының жұқалығын анықтау араласпасын
мақсатында цементті елеу үшін дайындау
қолданылады.

Цементке, минералды ұнтаққа 1.Бетон
және құмға арналған електер араласпасын
жиынтығы
дайындау
ЛО-231.

МемСТ 310.2-76 сәйкес цемент 1.Бетон
ұнтағының
жұқалығын араласпасын
анықтауға арналған
дайындау
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Зертханалық
майдалау
шеңбері ЛКИ3

Қуыс бұрғы

31

32

Екі үлгіні сынау бір уақыттатаБетондар мен керамикалық
жүргізіледі.
Орташа үйкелуплиталарды
зертхана
радиусы: 170 мм. Орташажағдайында майдалауға сынау
үйкелу радиусына дискініңүшін арналған. Бетон үлгілерін
айналу жылдамдығы: 30 м/мин.сынау - МемСТ 13087-81,
Сыналатын үлгілер саны: 2.керамикалық
плиталарды
Сыналатын
үлгілердіңіңсынау – МемСТ 27180-86
табандарының
өлшемі:талаптарына
сәйкес
70,7х70,7; 30х30; 28х28; 23х23жүргізіледі.
мм. Сыналатын үлгілердің
биіктігі: 6-70,7 мм. Сынау
жүктемесі: 30; 13; 13,822; 3,172
кгс. Электр қозғалтқыштың
қуаты: 0,6 кВт. Массасы: 90 кг.
Өлшемі:
792х680х383.
Майдаланатын үлгіге түсетін
жүктеме,: 0,06 МПа. Үлгінің
майдалау кезінде өтетін жолы
(3 цикл): 130 м. Қоректенуі:
380/220 В.
Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу.

сынақ жүргізу
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Арқалық
үлгілерінің
жартысын
қысуға
сынауға
арналған
пластиналар

35

- қаттылығы 36 ...61 НRСэ МемСТ 310.2 сәйкес арқалық
болаттан
үлгілерінің
жартысына
габариттік
өлшемдері жүктеме беру үшін арналған
73х20х23 мм

Құрылыс
материалдарының,
цементтердің және 2х2х16
ізбесті
арқалық
үлгілерін
визуалды
бақыланатын
статикалық
сынау
үшін
арналған

ПРГ-1
типіндегі
гидравликалық
қол
пресс
(үстел үстілік)

34

Өлшенетін
жүктеме
диапазоны 1 … 10 kN. Тірек
плиталарының өлшемі (мм)
123 х 110. Габариттік
өлшемдері,мм
ШхГхВ
300х200х600 артық емес.
Массасы 33 кг артық емес.

Цемент
Материалы:
мырышталған МемСТ 310.3-76 бойынша
үлгілерін
болат.
Массасы: 6 кг. цемент
үлгілерін
ылғалды
сақтауға
жағдайларда сақтауға арналған
Өлшемі: 123x226x306 мм.
арналған
гидро
бекітпесі бар
ванна ГБВ

33

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Бетон
араласпасын
дайындау
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38

37

36

Жүк көтерімділігі: 100 кг
дейін, Тербеліс жиілігі 2800
мөл./мин, Тербеліс вртикаль
бағытталған,
Тербеліс
амплитудасы: 0,13-1,0 мм,
Дірілдеткіш типі: ИВ-101.
Қуаты: 0,23 кВт. Массасы:
103
кг.
Өлшемдері:
380х200х320 мм. Энергиямен
қоректенуі: 220/380 В, 30 Гц
Сөрелік
Сынауға
арналған
барабан
КП жиынтықта массасы 203±10
123
г, диаметрі 28 мм 12 болат
шар жеткізіледі,
Барабанның ішкі өлшемдері:
700 х 300 мм, Жетектің
қуаты:1,3 кВт. Барабанның
айналу
жылдамдығы
30±2 об/мин.
Өлшемдері:1360х1020х1220
мм.
Зертханалық
-арқалықтарға 4х4х16см
қалыптар:
- кубтарға арналған 13х13х13
см.
- - // - 20х20х20см.
- - // - 7х7х7см.

СМЖ-339
типіндегі
зертханалық
дірілдету
алаңы

Үлгілер дайындау

МемСТ-8269 бойынша ұсақ
тастың
(қиыршық тастың)
майдалануын анықтау үшін
пайдаланылады.

-қатаңдығын,
тығыздығын,
қабаттарға бөлінуін анықтау;
-МемСТ 10180-78 бойынша
бетон дайындау үшін бақылау
үлгілерін дайындау;
-МемСТ 310.2-81 бойынша
цементтерді сынау кезінде
бетон және ерітінді қоспаларын
тығыздау үшін арналған.

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
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Сүңгі

Цемент
қамырын
дайындауға
арналған
араластырғыш

Қайнатуға
арналған бак
ҚБ

Құйғы ЛОВ

39

40

41

42

Өлшеу ыдысының көлемі: 1
л. Елек тесігінің диаметрі: 3
мм. Салмағы: 2 кг.
Өлшемдері: 310х310х223 мм.

Бір цикл ішінде дайындалған
цемент қамырының мөлшері:
200 г
Жұмыс циклі: 3 мин
Электр қозғалтқышының
қуаты: 0,13 кВт. Массасы, кг
32 . Өлшемдері: 300 х 200х330
мм. Энергиямен қоректенуі:
380В 30Гц

МемСТ
8733-88
бойынша
зертхана жағдайында құмның
үйме салмағын анықтау үшін
пайдаланылады..

МемСТ 310.3-76 бойынша
цемент тандырының көлемін
өлшеу біркелкілігіне қайнату
арқылы сынау

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

МемСТ310.2-81
бойынша Бетон
зертхана жағдайында цементті араласпасын
сынау кезінде цемент қамырын дайындау
дайындауға

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
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Фарфор қасық
немесе шыны
қалақша
немесе таяқша
D
=3…5мм,
шыны
пластинка
300×300 мм.
Агама-2РМ.
Аспап камерасындағы
Бетонның
су
вакуумметриялық қысым: 0,06 жылдамдатып
МПа.кем емес. Камерадағы
арналған аспап
жұмыс сұйылуын құру үшін
қажетті, күш: 300 Н артық
емес. Өлшеу диапазоны: материалдың ауаның енуіне

44

Таттанбайтын
болаттан
немесе берік пластмассадан
дайындалады. Конустың ішкі
жағы
МемСТ
2789-73
бойынша 1,6 мкм артық
болмайтын, кедір-бұдырлық
дәрежесімен
тегіс
бетті
болуы тиіс.
Жоғарғы диаметрі: 20 мм.
Төменгі диаметрі: 40 мм.
Биіктігі:
60
мм.
Өлшемдерінің барлығы ішкі.

мини-конус

43

өткізгіштігін Сапаны бақылау
анықтауға үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
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қарсылығы: 0,1-ден 999,9
с/см3 дейін;
- су өткізгіштігі бойынша
бетондар массасы: 0-ден 20-ға
дейін. Санау құрылғысының
бөліктер бағасы: 0,1 с/см3.
Зарядты құрылғы тұтынатын,
қуат: 18 Ватт артық емес.
Материалдың ауаның енуіне
қарсылығын анықтаудың
рұқсат берілетін
салыстырмалы қателік шегі:
8%-дан аспайды.
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Бетонның
беріктігін
өлшеуіш
ИПС-МГ4.03

Түзу және
бұрамалы
тістері бар,
тұтас,
құрастырмалы
цилиндрлі,
ұштық,
қапталды,
кілтекті,
дискілі,
бұрыштық,
қалыпқа
келтірілген
типтік
жонғыштар
жиынтығы

46

47

Беріктікті өлшеу диапазоны,
МПа3 -100. Беріктікті өлшеу
қателігінің шегі: 8 %-дан
аспайды. Жеке градустау
тәуелділігінің саны-20.
Өлшеудің бір циклінің
уақыты: 13-30сек. Габариттік
өлшемдері: 173х90х30мм.
Датчикпен бірге алғандағы
массасы 1 кг.

МемСТ 22690 бойынша соққы
импульсі әдісімен бетонның,
ерітіндінің, кірпіштің беріктігі
мен біркелкілігін жедел және
зертханалық бақылау үшін
қолданылады.

Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау

Сапаны бақылау
үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
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Семеновтың
әмбебап
бұрыш
өлшеуіші

Штангенциркуль

Өлшеуіш

48

49

50

1.
Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Арматуралық
бұйымдар
дайындау
3.Бетон
араласпасын
дайындау
4.ТББ
мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
5.Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
ТББ
мен
конструкциялар
дың
сапасын

Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
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Таңбалаушыл
ар

Конусты және
цилиндрлі
соңы
бар
шиыршық
бұрғылар
жиынтығы

транспортир

Металл
сызғыш

51

52

53

54

1.Сапаны
бақылау үшін
зертханалық
сынақ жүргізу
2.Арматуралық
бұйымдар
дайындау
3.Бетон

Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау

Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау

бақылау
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ВӨБ
жиынтығы

Пісіру
бөлшектерінің
үлгілері

люксметр
«ТКА-ПКМ»

Ультрадыбыстық
дефектоскоп
УД 2-140

55

56

57

58

араласпасын
дайындау
4.
ТББ
мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау
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Ажарлауәрлеу білдегі
МоРао160Е,LAIZHO

63

62

61

60

Жасанды
дефектілері
бар
үлгілер
жиынтығы
(СОП-лар).
Ажарлау
қағазы,
байланыс
сұйықтығы,
жаққыш
Әмбебап
қаттылықты
өлшейтін
аспап
DuraVision
200/300,
EMCOTEST,Австрия
Қиғыш білдек
Labotom-5
StruersA/S
Дания;

59

Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын

Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
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жылтырату
пастасы

Ажарлау
қағазы № 0-6

67

68

66

Ст3
және
15Х5М
жасалған
дәнекерлеу
үлгілері
Өңдеуге
арналған
ерітінді

65

64

UHUAYINNE
NINGINSTRU
MENTCO.,
LTD, Қытай
лупа
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар

бақылау.
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71

70

69

3…5
мм
диаметрдегі
түрлі
маркадағы
электродтар
4 25 100 мм
өлшемдегі
төмен
көміртекті
болаттан
дайындалған
пластиналар
Ст3сп
плакаттар–
пісіру
постыларыны
ң
сұлбасы,
пісіру
аппараттарын
ың
құрылымы,
пісіру жіктері
мен
бірікпелерінің
типтері, қол
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.

Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.
Металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дың
сапасын
бақылау.

дың
сапасын
бақылау.
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Доғалық
пісіруге
арналған
автоматтар
(ДПА
-500,
ДПА-1000,

доғалық пісіру
техникасы

200-ден 1000 а дейінгі пісіру
тоғына және диаметрі 1,6 ммден 5 мм дейінгі электродты
сымға есептелген. Сымның
беріліс жылдамдығы 52 –тан
403 м/сағ дейін болған
кездегі
трактормен пісіру
жылдамдығы 16-тан 126
м/сағ дейін.
Пісіру жылдамдығы мен
сымның беріліс жылдамдығы
ауыстырмалы
тегершікпен
реттеледі.
Тракторда пісіру кезінде
электродтарды
жіктер
бойынша
бағыттауға
арналған және бұрыштық
жіктерді пісіру кезінде бас
тиегі бар мүштіктің көлденең
көлбеуіне арналған түзету
механизмі
болады.
Трактордың
сымсыз
салмағы: 42 кг, электродты
сымның салмағы: 8—10 кг,
флюсті
бункердің

Металдың 3,0-ден 30 мм дйінгі
қалыңдығы кезінде жапсарлы
және бұрыштық қосылыстарды
тұрақты
тоқпен
флюстың
астында автоматты дәнекерлеу
үшін арналған. Пісіру диаметрі
1,6—2,5 мм, жылдамдығы 15тан 70 м/сағ дейінгі электродты
сыммен жүргізіледі. Сымның
беріліс
жылдамдығы
доға
ұзындығына тәуелді болмайды
және 1,8-тан 7,0 м/мин дейінгі
шекте өзгеруі мүмкін. Пісіру
мен берілістің жылдамдығын
реттеу
электр
қозғалтқыш
айналымдарын
өзгерту
жолымен
бірсарынды
жүргізіледі.
АДС-1000-2 (фиг. 78) пісіру
тракторы
әмбебап
пісіру
автоматтарына жатады. Ол
доғадағы кернеуге байланысты
электродтың
беріліс
жылдамдығын автоматты түрде
реттейді.
Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау
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Бұл трактормен пісіру, пісіру
жылдамдығы 15-тан 70 м/сағ
дейін болған кезде 400—1200
пісіру тоғын пайдалану арқылы
диаметрі 3-ден 6 мм дейінгі,

сыйымдылығы: 4,5 дм3 (10 АДС-1000-2 тракторын
кг флюс).
ТСД-1000-3
трансформаторымен
бірге
жеткізеді. Пісіру тоғының күші
трактордың басқару пультінде
орналасқан,
дистанциондық
батырмалармен
реттеледі.
Пісіру жылдамдығы тұрақты
тоқ
қозғалтқышының
айналымдар санын өзгерту
жолымен бірсарынды өзгереді.
Трактордың жоғарғы бөлігі –
бұрмалы. Бұл пісіруді дөңгелек
жолтабанының
ішінде
де,
сондай-ақ одан тыс жүргізуге
де мүмкіндік береді. Трактор
металл қалыңдығы 6-ден 30 мм
дейін болған кезде жиектерін
бөлшектеу және бөлшектемеу
арқылы
білікшелік және
жапсарлық жіктерді пісіруге
арналған.

161

153

беріліс жылдамдығы – 0,5-тен
2,0 м/мин дейінгі электродты
сыммен жүргізіледі.
Трактордың
электродты
сымсыз және флюссіз салмағы
65 кг. Электродты сымның
салмағы – 12 кг, бункердегі
флюстің салмағы – 12 кг.
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154

73

Пісіру
режимін
бақылауға
арналған
аспаптар

Пісіру режимін бақылау
пісіру
тоғының
күшін
тексерумен, жіктерді салу
тәртібімен және жіктің әрбір
келесі қабатын салу алдында
қождан
тазартумен
тұжырымдалады.
Пісіру
режимін
бақылау
және
қажетті тоққа икемдеу үшін
генератор
механикалық
көрсеткішпен жабдықталады,
оның номиналды кернеу
кезіндегі қателігі шәкілдің
максималды мәнінен 7 5 %дан аспауы тиіс.

Пісіру режимін таңдау және
бақылау кезінде тікелей жұмыс
орнында
қарапайым
технологиялық
сынамалар
жүргізіледі.
Мысалы:
белгіленген қалыңдықтағы екі
пластинка ұзындығы бойынша
бірнеше
нүктелермен
пісіріледі, содан кейін алынған
үлгі қысқыштағы кескішпен
бұзылады. Қалыңдығы 2 мм
артық металды пісірген кезде
пісіру нүктесін бұралуға сынау
өте ыңғайлы. Автоматты реттеу
және пісіру режимін бақылау
жүйесін қолдану сезінерліктей
әсер береді, өйткені бұл ретте
пісіру процесінің нақты күйін
бағалауға
және
табылған
дефектілерді жою үшін жедел
шаралар қабылдауға болады.
Контактілік
пісіру
кезінде
пісіру параметрлерін бақылау
пісіруші – оператормен немесе
дыбыс
сигналы
арқылы
белгіленген
параметрлерден
ауытқу
туралы
ескертетін
немесе сапасыз жапсарлы жік
Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау
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Газды баллон
СО2

қалыңдығы
8...16
мм
төмен
көміртекті
болаттан

76

77

75

Балға, металл
щетка, сандық
маркерлер,
қысқыштар,
кескіштер,
керн
диаметрі
0,8...1,6
мм
электродты
сым Св-08А

74

алуды
болдырмай,
пісіру
циклін автоматты түрде үзетін,
пісіру
режимін
бақылау
аспабымен жүргізіледі.

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

164

156

Аргон
доғалы пісіру
қондырғысы
УДГ-1220

Көмірқышқыл
газында
пісіруге
арналған
жартылай
автомат ПДГ120
диаметрі
0,8…1,6 мм,
Св-08А және
Св-08Г2С
маркалы
пісіру сымы

79

80

81

флюстер
ОСЦ-45, АН348А

78

дайындалған
пластиналар

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

165
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Нүктелік
контактілі
пісіру
машинасы
АТП-25

85

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

плакаттар –
қорғаныс
газдарындағы
процестердің
және доғалы
пісіру
постыларыны
ң сұлбасы
Нүктелік
контактілі
пісіру
машинасы
МТ-602

83

84

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Болаттан және
алюминий
қорытпаларда
н
жасалған
пластиналар

82

166
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Пісіру
қысқаштары

диаметрі 4...6
мм
төмен
көміртекті
болаттан
жасалған
өзектер және
қалыңдығы
0,6...1,2
мм
табақ
болаттан
жасалған
дайындамалар
Тұрақты және
айнымалы
тоқтағы қол

87

88

89

Жапсарлы
пісіру
машинасы
МСС-901

86

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

167

159

Жартылай
автомат ПДГ162

Жарық
фильтрлі
қорғаныс
маскалары

91

92

90

доғалы
пісіруге
арналған
постылар
Ванналық
пісіруге
арналған
инвентарлық
мыс қалыптар,
инвентарлық
қалыптарды
бекітуге
арналған
қысқыштар

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

конструкциялар
дайындау

168

160

диаметрі 3...5
мм,
түрлі
маркадағы
электродтар

диаметрі1,2...2
мм
электродты
сым

АН-348А, АН348АМ
маркасындағы
флюстар

заготовки из
арматурной
стали
диаметрі
20...40
мм
арматуралық
болаттан
жасалған
дайындамалар

93

94

95

96

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

169

161

Түрлі
маркадағы
жанарғылар

99

98

Плакаттар
мен
планшеттер –
монтаждау
жағдайында
арматуралық
болатты
пісіру, төсемі
бар мыс және
графитті
қалыптардағы
вертикаль
және
горизонталь
өзектерді
ванналық
пісірудің
натуралық
үлгілері.
Ацетиленоттекті пісіру
постысы

97

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

170

162

Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау
Арматуралық
және
металл
бұйымдар мен
конструкциялар
дайындау

100 жақтау

101 плакаттар –
газбен пісіру
постысының
сұлбасы,
ацетилен және
оттекті
баллондардың
ацетиленді
генераторлард
ың,
газ
жанарғылары
ның,
бәсеңдеткіштердің
құрылымы,
ацетиленоттекті
жалынның
құрылысы

конструкциялар
дайындау

171

163

4

3

2

1
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10.Ұсынылатын әдебиеттер тізімі
1. Атауы
№
және Авторы
Баспа, жылы және Пайдаланылатын модуль (дер)
басылым нөмірі
баспа орны
Құрылыс
Микульский М., АСВ, 2000
Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін
материалдары
В.Г.
зертханалық сынақ жүргізу
Горчаков Г.И
Бетон араласпасын дайындау
және
Темір бетон бұйымдар дайындау
басқалары
Құрылыс
материалдары
мен
олардан
жасалған
конструкциялардың негізгі қасиеттерін зерттеу
Құрылыс
Попов К.Н. М, АСВ, 1999 .
Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін
материалдарының және
зертханалық сынақ жүргізу
сапасын бағалау
басқалары.
Темір бетон бұйымдардың сапасын бақылау
Бетон араласпасын дайындау
Темір бетон бұйымдар дайындау
Құрылыс
материалдары
мен
олардан
жасалған
конструкциялардың негізгі қасиеттерін зерттеу
Арматурашы
– Гончаров
М, Стройиздат, 1994
Арматуралық
және
металл
бұйымдар
мен
бетондаушыға
А.А., Комова
конструкциялардың сапасын бақылау
арналған
Е.А.
Темір бетон бұйымдардың сапасын бақылау
материалтану
Арматуралық бұйымдар дайындау
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Бетон араласпасын дайындау
Темір бетон бұйымдар дайындау
Құрылыс
Попов Л.И.
М, Высшая школа, Материалдар мен бұйымдардың сапасын бақылау үшін
материалдары
1987
зертханалық сынақ жүргізу
мен бұйымдарды
Темір бетон бұйымдардың сапасын бақылау
сынау
Арматуралық
және
металл
бұйымдар
мен

164

Теориялық
механиканың
қысқаша курсы

Материалдар
қарсылығы

Материалдар
қарсылығы
бойынша есептер
жинағы

Жабдықтар,
пісіру
процесін
механикаландыру
және
автоматтандыру

Пісіру өндірісінің
негіздері

Пісіру

5

6

7

8

9

10

173

конструкциялардың сапасын бақылау
Тарг С.М.
М, Наука, 1998
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісі процесін ұйымдастыру
Темір
бетон
конструкцияларын
есептеу
және
конструкциялау
Металл конструкцияларын есептеу және конструкциялау
Феодосьев
М, ММТУ баспасы, Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
В.И.
1999
өндірісі процесін ұйымдастыру
Темір
бетон
конструкцияларын
есептеу
және
конструкциялау
Металл конструкцияларын есептеу және конструкциялау
Вольмир
М, Наука, 1984
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
А.С.
және
өндірісі процесін ұйымдастыру
басқалары
Темір
бетон
конструкцияларын
есептеу
және
конструкциялау
Металл конструкцияларын есептеу және конструкциялау
Овчинников
М, Академия, 2010
Арматуралық бұйымдар дайындау
В.В.
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісі процесін ұйымдастыру
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісі процесін автоматтандыру
Виноградов
М., Академия, 2008.
Темір
бетон
және
металл
бұйымдар
мен
В.М.
конструкциялардың сапасын бақылау
Арматуралық бұйымдар дайындау
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Маслов Б. Г. М., Академия, 2007.
Темір
бетон
және
металл
бұйымдар
мен

165

14

13

12

11

174

конструкциялардың сапасын бақылау
Арматуралық бұйымдар дайындау
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Өндірісті
М., ИНФРА-М, 2001.
Арматуралық бұйымдар дайындау
ұйымдастыру
Фатхутдинов
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Р. А.
Бетон араласпасын дайындау
Темір бетон бұйымдар дайындау
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісі процесін ұйымдастыру
Құрылыс
бұйымдары
мен
конструкциялары
кәсіпорындарын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
Пісіру конструк- Куркин
С. М., Высшая школа, Темір
бетон
және
металл
бұйымдар
мен
циялары. Пісіру Л.. Николаев 1991.
конструкциялардың сапасын бақылау
өндірісіндегі
Г.Л.
Арматуралық бұйымдар дайындау
дайындау техноАрматуралық және металл конструкциялар дайындау
логиясы,
мехаТемір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
никаландыру,
өндірісі процесін ұйымдастыру
автоматтандыру
және
сапаны
бақылау
Құрылыстағы
Куликов
М., Академия, 2003
Әр түрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру
еңбекті қорғау
О.Н.
Арматуралық бұйымдар дайындау
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Бетон араласпасын дайындау
Темір бетон бұйымдар дайындау
Ақпараттық
Балапанов
Алматы, ИНТ, 2009
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
технологиялар
Е.К,
өндірісі процесін ұйымдастыру

конструкциялары
ның өндірісі

166

18

17

16

15

175

Құрылыс
бұйымдары
мен
конструкциялары
кәсіпорындарын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісі процесін автоматтандыру
Темір бетон және металл бұйымдары зауыттарында
стандарттау, сертификаттау және аккредитациялау
ұйымдастыру
Құрылыстағы
Сухачёв А.А Москва,
КНОРУС, Әр түрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру
еңбекті қорғау
2013ж.
Арматуралық бұйымдар дайындау
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Бетон араласпасын дайындау
Темір бетон бұйымдар дайындау
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісі процесін ұйымдастыру
Еңбекті
қорғау
Астана, Фолиант, 2010 Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
экономикасы
Нуржасарова ж.
өндірісі процесін ұйымдастыру
М.
Құрылыс
бұйымдары
мен
конструкциялары
Рыскулова
кәсіпорындарын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
Б.,
Маркетингтік зерттеулер және жаңа өнім өндірісіндегі
Тургумбаева
қажеттіліктерді анықтау
Х.
Құрылыс материалдары өндірісінде ресурс сақтау
бойынша іс-шаралар ұйымдастыру
Құрылыс
Вильман
М, АСВ,
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
процестері
мен Ю.А
2014 ж.
өндірісі процесін ұйымдастыру
ғимарат
салу
технологиясы
Темір бетондық, А.К Фролов, Құрылыс
жоо Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар

Бурибаев Б.,
Даулеткулов
А.Б
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Жобаларды
басқару

Бағдарланған
Вышнепольск
оқыту
ий И.С.
элементтері бар
техникалық сызу
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Афонин А.М.,
Царегородцев
Ю.Н.,
Петрова С.А.

Құрылыс конст- Сербин Е.П.
рукциялары
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тас және армотас А.И Бедов,
конструкциялары В.Н
н жобалау
Шпанова,
А.Ю Родина,
Т.В Фролова

2007 өндірісі процесін ұйымдастыру
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бойынша іс-шаралар ұйымдастыру
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баспа Құрылыс
материалдары
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жасалған
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өндірісі процесін ұйымдастыру
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бұйымдары
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кәсіпорындарын ұйымдастыру, жоспарлау және басқару
Темір бетон және металл бұйымдары зауыттарында
стандарттау, сертификаттау және аккредитациялау
ұйымдастыру
Маркетингтік зерттеулер және жаңа өнім өндірісіндегі
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қауымдастығы,
ж.
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топографиялық
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өндірісі процесін ұйымдастыру
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бойынша
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
тапсырмалар
өндірісі процесін автоматтандыру
Темір бетон бұйымдарды есептеу және конструкциялау
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Өндіріс
Пальгунов
М, Стройиздат, 1990ж. Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
қалдықтарын
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өндірісі процесін ұйымдастыру
кәдеге жарату
Сумароков
Құрылыс материалдары өндірісінде ресурс сақтау
М.В.
бойынша іс-шаралар ұйымдастыру
Экологиялық
Родионов
Н.Бочкареваның
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
қауіпсіздіктің
А.И.,
баспасы, Калуга, 2000 өндірісі процесін ұйымдастыру
технологиялық
Клушин
ж.
Құрылыс материалдары өндірісінде ресурс сақтау
процестері
В.Н., Систер
бойынша іс-шаралар ұйымдастыру
В.Г.
Экологиялық
Оқу құралы
Мәскеу, Щит-М, 1999 Темір бетон және металл бұйымдары зауыттарында
құқық негіздері
ж.
стандарттау, сертификаттау және аккредитациялау
ұйымдастыру
Маркетингтік зерттеулер және жаңа өнім өндірісіндегі
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Құрылыс материалдары өндірісінде ресурс сақтау
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Экологиялық
Моткин Г.А Мәскеу. Наука, 1996 Құрылыс
бұйымдары
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конструкциялары
сақтандыру
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Инженерлік
Миронов
графика бойынша Б.Г.
сызбаларға
арналған
жаттығулар
жинағы
Металл
Беленя Е.И.
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Инженерлік
Бродский
графика бойынша А.М.
практикум

28

Бродский
А.М.

Инженерлік
графика
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М., Стройиздат, 1986

Академия
М., 2013

Академия
М., 2013

Академия
М., 2013
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Құрылыс материалдары өндірісінде ресурс сақтау
бойынша іс-шаралар ұйымдастыру
Арматуралық
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бұйымдар
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Арматуралық бұйымдар дайындау
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Әр түрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру
Арматуралық бұйымдар дайындау
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
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Механикалық
қасиеттерді
анықтау әдістері
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МемСТ
6996-66.
МемСТ
6996-66.

Пісіру
қосындыларының
сапасын бақылау:
ОКБ-ге арналған
оқулық
Металдардың
Золотаревски М, Металлургия, 1983
механикалық
й В.С.
қасиеттері
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Ғимараттар
конструкциялары
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Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
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Темір бетон бұйымдар дайындау
Құрылыс
материалдары
мен
олардан
жасалған
конструкциялардың негізгі қасиеттерін зерттеу

школа, Арматуралық және металл конструкциялар дайындау
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
өндірісі процесін ұйымдастыру
Металл конструкцияларды есептеу және конструкциялау
В.В. Горев М., Высшая школа, Әр түрлі жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру
және
тағы 1999
Темір бетон және металл бұйымдар мен конструкциялар
басқалары.
өндірісі процесін ұйымдастыру
Темір
бетон
конструкцияларды
есептеу
және
конструкциялау Металл конструкцияларды есептеу және
конструкциялау
Овчинников М, Академия, 2009
Арматуралық
және
металл
бұйымдар
мен
В.В.
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Арматуралық бұйымдар дайындау
Арматуралық және металл конструкциялар дайындау

Горев В.В. М., Высшая
және
1997
басқалары

Болат
конструкциялар
элементтері
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конструкциялар
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Қол доғалы пісіру
және балқытуға
ар-налған
металмен
жабылған электродтар.
Жіктеуіші және
жалпы
техникалық
жағдайлары
Пісіру
қосындылары.
Сапаны бақылау
әдістері
Металдар. Иілуге
сынау әдістері
Бұзылмайтын
бақылау.Магнитұнтақты әдіс.
Бұзылмайтын
бақылау. Пісіру
қосындылары.
Радиографиялық
әдіс

МемСТ
7512-82

МемСТ
14019-80
МемСТ
21105-87

МемСТ
3242-79

МемСТ
9466-75
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