




АҢДАТПА
 

Дипломдық  жұмыс  кәсіби-техникалық  коллеждер  мен  лицейлерде
білім  алушыларға  танымдық  іс-әрекетті  ұйымдастыру,  «Газбен  пісіру
технологиясын» пайдаланып танымдық іс-әрекетт3 ұйымдастыру.

Бұл жұмыста бірқатар мәселелер қарастырылған, соның ішінде: газбен
пісіру  технологиясы,  оның  артықшылықтары,  газбен  пісіру  кезіндегі
қойылатын  талаптар,  қауіпсіздікті  қамтамасыз  ету,  газбен  пісіру  кезінде
қолданылатын аппараттар мен жабдықтардың беріктігіне көз жеткізілді.

Дипломдық жұмыс кіріспеден, жалпы бөлімнен, қорытындыдан және
16  пайдаланылған  әдебиеттер  тізімінен  тұрады.  Жұмыс  35  бет  түсіндірме
жазбадан, 1 кестеден және 4 суреттен тұрады.

АННОТАЦИЯ

Дипломная  работа  организация  познавательной  деятельности
обучающихся  в  профессионально-технических  колледжах  и  лицеях,
организация познавательной деятельности с использованием "газосварочных
технологий". 

В этой работе рассматривался ряд вопросов, в том числе: технология
газовой сварки,  ее  преимущества,  требования,  предъявляемые при газовой
сварке,  обеспечение  безопасности,  прочность  аппаратов  и  оборудования,
применяемых при газовой сварке. 

Дипломная работа состоит из введения, общей части, заключения и 16
списка  использованной  литературы.  Работа  состоит  из  35  страниц
пояснительной записки, 1 графика и 4 рисунками.

ANNOTATION

The diploma work  of cognitive activity of students in vocational colleges
and lyceums, organization of cognitive activity using "gas welding technologies". 

In this work, a number of issues were considered, including: gas welding
technology,  its  advantages,  requirements  for  gas  welding,  safety,  strength  of
devices and equipment used in gas welding. 

The thesis consists of an introduction, a General part, a conclusion and a list
of references. The work consists of 35 pages of an explanatory note, 1 schedule
and 4 drawings.
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КІРІСПЕ 

Қазақстанның  әлемдегі  бәсекеге  қабілетті  50  елдің  қатарына  ену
стратегиясында  Елбасы  Н.Ә.Назарбаев:  «Білім  беру  реформасы  –
Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін аса
маңызды құралдардың бірі», - деп ерекше бөліп көрсетті [1]. 

Осыған орай дүниежүзілік жаһандану жағдайларына байланысты біздің
Республикамыздың  ТжКБ  беру  мекемелерінің  білім  алушылары  бәсекеге
қабілеттендірумен  қатар,  оларды  ізгілікті,  компетентті,  толерантты,
тұлғалық-бағдарлық бағытқа бейімдеу талабы тұр. 

Дипломдық  жұмыстың  өзектілігі. Заман  талабына  сай  білім  беру
жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізу мақсатында бала белсенділігі
мен дүниетанымын оқытуға негізделген тәсіл тиімді болып отыр. 

Бұл ретте,  колледжде білім алып жатқан студенттердің  танымдық іс
әрекетті  ұйымдастыру және  арнайы  пәндер  барысында  қолданудың
әдістемелік  негізін  қалыптастыру  –  дипломдық  жұмыстың  өзектілігін
аңғартады. 

Дипломдық жұмыстың мақсаты мен міндеті. 
Жұмыстың негізгі  мақсаты   болып арнайы пәндерді оқыту барысында

танымдық іс-әрекеттің әдістемелік алғышарттарын анықтау болып табылады.
Белгіленген  мaқсaттың  орындaлуы  төмендегідей  міндеттердің

шешілуін қaжет етеді:
- танымдық іс-әрекеттің  педагогикалық-психологиялық аспектілерін 
қарастыру;
- болашақ газбен пісіруші мамандарды даярлауда танымдық іс-әрекет

әдістемесін зерделеу.
Зерттеу жұмысының әдіснaмaлық және теориялық негіздері:мaмaлық және теориялық негіздері:лық және теориялық негіздері:
Зерттеуге   әр  түрлі  ғылым  салаларында  жарық  көрген  жаңа

технологиялар  жайлы  әдебиеттер,  оқулықтар  мен  оқу  құралдары
А.Тапаловтың  «Газ  және  электрмен  пісірушіні  өндірістік  оқыту»,  Ы.
Қасенұлының  «Пісіру  өндірісінің  технологиясы»  еңбектері  басшылыққа
алынды.

Зерттеу  әдістері. Жұмыста  колледж  студенттерінің  танымдық  іс-
әрекетке байланысты теориялық әдістер, сонымен қатар баяндау, салыстыру,
сараптау, жинақтау, жүйелеу, талдау, қорыту әдістері қолданылды. 

Зерттеу   жұмысының  теориялық  мaмaлық және теориялық негіздері:ңызы  мен  прaмaлық және теориялық негіздері:ктикaмaлық және теориялық негіздері:лық
мaмaлық және теориялық негіздері:змұны:   

ТжКБ  беру  мекемелерінде  танымдық  іс-әрекетті  ұйымдастыру
бaрысындa  aлынғaн   нәтижелер  мен  ұсынылғaн  тұжырымдaр  арнайы
пәндерді  тиімді  меңгертудің  жолын  қарастыра  отырып,  білім  алушыны
оқытуда  танымын  кеңейтіп,  шығармашылық  қабілетін  жетілдіріп,  алған
білімін  тереңдетіп,  бекітуге  өз  септігін  тигізеді.  Жұмысты  мектеп
мұғалімдеріне,  колледж  оқытушыларына   әдістемелік  көмек  ретінде
пайдалануға болады. 
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Зерттеудің ғылыми жаңалығы:
- танымдық оқытудың  ұғымдық  шеңбері мен теориялық   мәселелері

aнықтaлды;
- арнайы пәндерді оқытуда тиімді болатын әдістер талданды.
Қорғауға ұсынылатын тұжырымдар:
- арнайы пәндерді оқытуда танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру  тиімді

нәтижелер береді;
- танымдық  тапсырмалар  білім  алушының  танымдық   қабілетін

қалыптастыра отырып, барнайы  пәндерді тиімді меңгертудің оңтайлы жолы
болып табылады. 
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1 Жалпы бөлім 

1.1 Танымдық іс-әрекет  және оның түрлері
 
Қазақ халқы ежелгі заманнан өмір сүріп келе жатқан түркі тайпалары

негізінде  қалыптасқан  сан  мыңдаған  ғасырлар  бойы  асыл  сөз  маржаны
арқылы өзіне тән бай рухани мұра қалдырды. Қазақ тарихында өмір сүрген
ақындар  мен  жыраулар,  саясаткерлер  мен  батырлар,  хандар  мен
қолбасшылар, айтыскерлер мен шешендер, билер мен серілер – бәрі де өздері
өмір  сүрген  заманның  объективті  құбылыстарын  тілге  тиек  етіп,  әртүрлі
деңгейде,  бірақ  жалпы  алғанда  даму  тенденциясы  шеңберінде  қазақ
халқының  қоғамдық-саяси,  мәдени,  сайып  келгенде,  философиялық  ойлау
жүйесінің  құрылымын  қалыптастырды. Осыған  сәйкес,  қазақ  халқы
мәдениетінің,  өмір  сүру  салтының,  рухани  байлығының  және
дүниетанымының  түп  тамыры  тереңнен  тартатындығын  көреміз.   Оған
қазақтың  мақал-мәтелдеріндегі,  тұрақты  сөз  тіркестеріндегі,  кісі
есімдеріндегі, зат атауларындағы т.б. сөз маржандарындағы таным мәселесі
дәлел. 

Таным –  бұл  адамның  болмысты  бейнелеу  әрекетінің  ерекше  түрі.
Адам  айналадағы  білімді  санасына  таным  әрекеттері  арқылы   қабылдап,
ұғып, еске сақтап,  таниды. Адамның нақты мақсатына бағытталған  және
шығармашылық іс-әрекетке негізделген таным нәтижесінде сыртқы әлемнің
идеалды  образдары  қалыптасып,  олар  туралы  білім  пайда  болады.  Халық
танымы  оның дүниеге деген көзқарасын айшықтайды. 

Дүниетаным  –  бұл  ақиқатты  дүниеге  және  ондағы  адамның  алар
орнына,  оны  қоршаған  болмысына  және  өз-өзіне  қатынасына  деген
көзқарастар  жүйесі,  сонымен  қатар,  адамдардың  осы  көзқарастар  арқылы
қалыптасқан  негізгі  өмірлік  ұстанымдары,  наным-сенімдері,  мақсат-
мұраттары,  таным  мен  қызмет  ұстанымдары,  құндылық  бағыттары.
Дүниетаным қоғамдық және жеке адам санасының ұйтқысы болып табылады.
Дүниетанымды қалыптастыру – тек жеке тұлғаның ғана емес, сонымен қатар
белгілі бір әлеуметтік топтың, қоғамдық таптың жетілуінің елеулі көрсеткіші.
Дүниетаным  үнемі  дамып,  өрбіп  адамның  тұрмыс-тіршілігінен,  әдет-
ғұрыпынан, салт-дәстүрінен, наным-сенімінен көрініс тауып отырады.  

Сол сияқты,  қазақ халқының ұрпақтан-ұрпаққа беріліп,  бүгінгі  күнге
жеткен  әдет-ғұрыпы, салт-дәстүрі, наным-сенімі сан мыңдаған жылдар бойы
жинақталып,  өңделіп,  сұрыпталып,   әрдайым  аясы  кеңейіп,  тереңдеп
отырғанын оның дүниетанымы арқылы аңғаруға болады.  Оны  тіліміздегі
мақал-мәтелдерден,  тұрақты  сөз  тіркестерінен,  өлшемдік  атаулардан,  кісі
есімдерінен, т.б. көре аламыз. 

Халықтың  танымы тіл  арқылы тек  ұлттық  ерекшелігінен  ғана  емес,
сонымен  қатар  сол  тілді  қолданушы  халықтың  тұрмыс-тіршілігінен,
мәдениетінен, мінез-құлқынан да хабар береді. Мысалы, қазақ тіліндегі «Мал
– жанымның садағасы, жан – арымның садағасы», «Қойшы көп болса, қой
арам  өлер»  мақалдары  мен  «Ат  аунаған  жерде  түк  қалады»,  «Ақсақ  қой
түстен  кейін  маңырайды»   мәтелдері  қазақ  халқының  көшпелі,  мал
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шаруашылығымен айналысатындығын,  төрт түліктің  мінезі  мен болмысын
саралай  білетінін  көрсетеді.  Шындығында,  бұл  бүтіндей  бір  ұлттың
дүниетанымы мен тұрмыс-тіршілігі жайлы хабар береді.   

ХХІ ғасыр жан-жақты дамыған, білімді, өз ісі және өзгенің ісіне әділ
баға бере алатын, мәдениетті, Отанының әлеуметтік-экономикалық жағынан
дамуына зор үлес қоса алатын азамат тәрбиелеуді талап етеді. «Бүгінгі таңда
Қазақстанның білім беру саясатында елеулі өзгерістер орын алды. Бұл ретте
жаңа  әдістерді  білім  беру  үдерісіне  енгізу  арқылы  еліміздің  бәсекеге
қабілеттілігін  дамыту көзделген.  Бәсекеге  қабілетті  ел  болу  үшін бәсекеге
қабілетті маман даярлау қажет. Ол үшін мемлекеттік білім беру жүйесімен
қатар халықаралық білім беру жүйесінің даму қарқыны да ескерілуі керек»
[2, 33]. 

Сондықтан  елімізде  ұлттық  ерекшелігімізді,  ұлттық
құндылықтарымызды,  мәдениетімізді  сақтап қалу үшін жас ұрпақты  ұлттық
болмысты  бағалауға  жетелейтін  оқытудың  жаңа  жолдарын  қарастыру
қажеттелігі туды.Еліміздегі білім саласында білім берудің ескі мазмұнының
орнына жаңасы келуде. Ол баланың оқу қызметінің субъектісі ретінде, өзін-
өзі  өзектілендіру,  өзін  танытуға  және  өз  ойларын  асыруға  ұмтылатын
дамушы тұлға  ретінде бағытталған.  Бұл педагогикалық үдерістің  маңызды
құрамы оқу ісіндегі субъектілер – оқытушы мен білім алушының тұлғалық-
бағытталған өзара әрекеті болып табылады.  Бұл ретте, оқытуда «танымдық
іс-әрекетті»   оқыту  технологияларындағы  тәсіл  ретінде  қолдану
маңыздылығы туындап отыр. 

1.2 Танымдық іс әрекетті ұйымдастыру түрлері

Танымдық іс-әрекет  –  шәкірттің  білімге  деген  өте  белсенді  ақыл-ой
әрекеті. Ол танымдық қажеттіліктен, мақсаттан, таным қисындарынан және
әрекетті орындаудың тәсіл-амалдарынан тұрады. Танымдық белсенділікті бір
ғана белгімен көрсетуге болмайтын ұғым, оның алуан қырлы сипатын айқын
көреміз.  Сондықтан  оқу  барысында  студенттің  таным  белсенділігін
арттыруда олардың өз бетінше танымдық ықылас-ынтасын шығармашылық
әрекетін  дамытатындай  етіп  ұйымдастырады.  Шәкірттің  қабылдауы
негізінен,  мұғалімнің  сабақты  жүйелі  түрде  жүргізуіне  байланысты.
Студенттердің  жаңа материалдарды қабылдауына негіз болатындай даярлық
жұмыстары жүргізіледі,  оқу-танымдық қызметін  арттыру  дұрыс  әрі  нақты
әрекеттер негізінде  іске  асады.  Баланың өзіндік  сезімдік  танымы негізінде
қабылданған білім, дағды, ептілік әлдеқайда нәтижелі әрі жемісті болады [3,
4б]. 

Танымдық әрекеттің негізінде білім алушыларда танымдық белсенділік
қалыптасады.  Сабақ  барысында  білім  алушылардың  бойында  танымдық
белсенділік  пайда  болса,  олардың  ақыл-ой  қабілеттерінің  мынадай
элементтері дамиды: 

- зеректілік; 
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- байқағыштық; 
- ойлау және сөйлеу дербестігі т.б. 
Білім  алушылардың  танымдық  белсенділігін  дамыту  және

қалыптастыру  мәселесіне  зерттеушілер,  педагогтардың,  әдіскерлердің
көптеген еңбектері арналған [4].

Танымдық  белсенділік  дегеніміз  –  оқушының  оқуға,  білімге  деген
ынта-ықыласының,  құштарлығының  ерекше  көрінісі.  Мысалы:  мұғалімнің
баяндап  тұрған  материалын  түсіну  үшін,  оқушының  оны  зейін  қойып
тыңдауы,  алған  білімін  кеңейтіп  толықтыру  үшін,  өздігінен  кітап  оқуы,
бақылау, тәжірибе жасау, жазу, сызу сияқты жұмыстар істеуі керек. 

Танымдық  іс-әрекет  –  оқу  материалын  тікелей  қабылдау,  оны  ой
елегінен өткізу және есте сақтау, алған білімді іс жүзінде қолдана білу.  

Профессор  Ж.Қараев танымдық  белсенділікке  мынандай  анықтама
берген:  «Танымдық  іс-әрекет  белсенділігі  деп  –  мотивациялық-тұлғалық,
мазмұндық-амалдық  және  процессуалды-жігерлік  бөліктерінен  тұратын
тұлғаның интегралдық құрылымын, сипаттамасын айтамыз. 

1 кесте – Танымдық белсенділіктің түрлері

№ р/с Танымдық іс-әрекет 
белсенділігінің түрі

Танымдық    іс-әрекет белсенділігінің  
объектісі

1
мотивациялық-тұлғалық

тұлғаның өзін-өзі  тану,  өзіне-өзі  сену,
дамыту, танымдық қабілетін дамытуға
ұмытылу,  өзін-өзі  қанағаттандыруға
ұмытылу  интегралдық  құрылымын
қарастырады

2
мазмұндық-амалдық

жалпы  дидактикалық  және  арнайы
дағдылар,  білімін  жетілдіру  дағдысын
қарастырады

3
процессуалды-жігерлі

танымдық  іс-әрекет  үрдісіндегі
қиындықтарды  жеңу,  өз  бетінше
жұмыс  істей  алу  дағдысын  және
танымдық  белсенділікке  ұмытылуын
қарастырады

Сабақ  барысында  оқушының  бойында  танымдық  белсенділік  пайда
болса,  сонда  оқушыларда  ақыл-ой  қабілеттерінің  мынандай  элементтері
дамиды:  зеректік,  зейіндік,  байқағыштық,  ойлау  мен  сөйлеу  дербестігі,
қызығушылығыт.б.  Сөйтіп,  оқудағы  белсенділік  –  оқушының  іс-қимыл
жағдайы  ғана  емес,  осы  іс-қимылдың  сапасы,  онда  оқушының  қызмет
мазмұны мен сипатына қатынасымен, өзінің рухани ерік, күш-жігерін оқу-
танымдық  мақсаттарға  жетуге  жұмылдыруға  деген  ұмтылысымен
айқындалатын тұлғасы көрінеді. Өз бетінше ізденімпаздықпен жұмыс істей
білу,  яғни  оқу  материалын  таңдау,  жаңаны  қабылдау  мен  меңгеру,  алған
білімдерін іс жүзінде қолдана білу, оңтайлы әдістерді таңдап алу, белгілі бір
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нәтижеге  жетуге  ұмтылу  т.б.  студенттердің  шығармашылық  дербестігін
қалыптастырудың алғы шарты болып табылады. 

1.3 Танымдық іс әрекетті сабақта және сабақтан тыс ұйымдастыру

Танымдық  іс-әрекетті  сабақта  және  одан  тыс  уақытта  ұйымдастыру
мақсатында  танымдық  белсенділікті  қалыптастыруға  бағытталған  сабақтар
түрлерін төртке бөліп қарастыруға болады: 

- танымдық;
- коммуникативтік; 
- шығармашылық;
- әдіснамалық.
Танымдық  іс-әрекетті  аталған  сабақтарда  қолдану  үшін  қойылатын

басты талап – білім алушыны объект ретінде емес, тұлға ретінде қарастыру
болып  табылады.  Танымдық  іс-әрекет  артқан  сайын,  білім  алушының
тұлғалық өсу деңгейі байқалады. 

Тұлғаны дамыту  –  педагогикалық жағдаяттардың басты сипаттамасы.
Ал танымдық  қабілетін дамыту – тұлғаның ой-өрісінің жетілуі мен өміршең
білімді қабылдауы үшін қажетті негіз. Бұл бағытта педагогикада қарқынды
түрде  қолданылып  отырған  интербелсенді  оқыту  тәсілдері  оң  нәтижеге
бастар ізденіс болып отыр.

Танымдық  іс-әрекетті  оқу  үдерісі  арқылы  дамыту  –  метакогнитивті
технология  тәсілдері  аясында  жұмыс  істеу  барысында  оқушылар  өзіндік
әрекеттің түрлі тәсілдерін меңгереді. Әртүрлі ақпаратпен жұмыс нәтижесінде
өзіндік ойын білдіруге дағдыланады. 

Студентті  белсенді  іс-әрекетке  тарту  –  тұлғаны  дамытушы
педагогикалық жағдаят құру болып табылады. Соңғы кездері тапсырмаларды
ұжыммен орындау мақсатындағы еркін  қатынасқа  жағдай жасайтын алуан
түрлі топтық жұмыс формаларына ерекше назар аударылып жүр. Қандай да
бір шартты талаптардың, мұғалімнің алдында қорқыныш сезімінің болмауы,
табиғи еркіндік – мұның бәрі  жеке тұлғаның шығармашылық қабілеттерін
айқындап, дамытуда жағымды ахуал қалыптастыратындығын  айқындауда. 

Жеке тұлғаның  дамуына  деген  көзқарас  қоғамның  әр  даму
формациясында  әр  түрлі  мәнге  ие  болған.  Мәселен,  ерте   дүниедегі
ойшылдар  Платон  мен  Аристотель  адамның  дамуы  алдын  ала  табиғи
тумысынан белгіленеді, яғни нәсіліне байланысты дейді.

Американдық  прагматикалық  педагогиканың  негізін  салушылардың
бірі Джон Дьюи жеке тұлғаның дамуы жөніндегі теорияны туғаннан пайда
болатын  инстинктер  мен  қабілеттер  арқылы негіздеп,  тәрбиені  де  соларға
тәуелді етеді. Ол жеке тұлғаның дамуын оның өзі өмір сүріп отырған қоғамға
икемделуі деп түсіндіреді.

Демек, жеке тұлға мәселесін шешуде аталмыш ғалымдардың барлығы
да  адамның  дамуын  өз  еркінше,  ішке  әрекеттен,  қоршаған  жағдайлардың
әсерінсіз, адамдардың қатынасынсыз болады деп түсіндіреді.
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Жеке тұлға мәселесі – психологияның да негізгі бөлігі. Әлі күнге дейін
психологияда жеке тұлғаның маңыздылығы туралы зерттеу аяқталған жоқ.

Енді психологиялық зерттеулерге сүйенсек, адам мұндай күйге бірден
келмейді, оған бірте-бірте жетеді деген ортақ пікірді аңғарамыз.

Мәселен,  психологиялық  сөздікте:  «Жеке  тұлға  -  әлеуметтік  ортада
қалыптасып, өзіндік ерекшеліктерімен (талғам, мұрат, мінез-құлық, қабілет,
т.б.) сипатталатын адам», - делінген . 

Демек,  жеке  тұлға  –  өзінің  мінез-құлқымен,  темпераментімен,
физиологиялық қасиеттерімен  ерекшеленеді  және қоршаған  ортамен үнемі
белсенді қарым-қатынас жасау процесінде қалыптасады екен.

Сонымен, жеке тұлғаны тек жеке адамның адами ерекше қасиеттерінің
жиынтығы деп түсінуге болады.

Тұлғаның шығармашылығын дамыту жолдарын, құралдарын анықтау
психология  мен  педагогика  ғылымдарында  ертеден  зерттеліп  келеді.  Егер
бұл мәселенің зерттелуіне ретроспективті шолу жасасақ, онда оның әлемдік
мәдениеттің  барлық  дәуіріндегі  ойшылдардың  назарында  болғанын,
«шығармашылық  теориясын»  жасауға  деген  ізденістердің  аз  болмағанын
байқаймыз.

Оқушының  жеке  тұлғасын  дамыту  үшін  ең  алдымен  олардың
қабілеттерін  дамытудың  мәні  зор.  Ендеше  баланың  шығармашылығын
дамыту  мәселесін  талдау  үшін  алдымен  «қабілет»  ұғымының  мәнін  ашу
керек.

 «Қабілет»  ұғымын  ғылымға  алғаш  рет  енгізген  Платон  мен  оның
ізбасарларының  бұл  ұғым  жайлы  түсініктері  қоғамның  жікке  бөлінуіне
байланысты  негіздеген. Олар: «Адам туғаннан бастап бірі – басқарушылар,
бірі –жауынгер,бірі–жер иеленушілер болып туады деп есептейді» [6, 18б].

Ал  Аристотель  қабілет  адамның  ішкі  ашылмаған  мүмкіндіктері  деп
қарастырады.

Сократ болса, бала бойындағы қабілеттерге ерекше мән берген. Ол өз
оқушыларының  қабілеттерінің  дамуына  қамқорлық  жасау  үшін  оларға
әрқашан  дайын  ұсыныстар  бермей,  «ақиқатқа  жетуді»  өздеріне  жүктегені
байқалады. Сондықтан ғылымда бұл әдіс «Сократтық» әдіс деп аталған .

Адамның ақыл-ойын, қабілеттерін дамыту арқылы оны бақыт жолына
жеткізу  мәселесіне  бірнеше  еңбектер  арнаған  Әл-Фараби  бабамыз  қабілет
өзінен-өзі  табиғат  тудырған  қалпында  бақытқа  жеткізе  алмайды,  оларды
бағыттау, тәрбиелеу, дамыту керек деген құнды пікір айтады.

Студентті  белгілі  бір  жас  кезеңіндегі  тұлға  ретінде  қарастырсақ,  үш
сипатын анықтауға болады: 

-  студенттің  психологиялық  қасиеттері  (мінезі,  темпераменті,
қабілеттері),  жеке  тұлғаның  күйлері,  психологиялық  әрекеттері.  Оларға
психикалық  үдерістердің  өтуі,  психикалық  күйлердің  пайда  болуы,
психикалық түзілімдері;

 -  студент  әлеуметтік,  қоғамдық  индивид  ретінде  оның  белгілі
әлеуметтік топқа, ұлтқа және т.б. жататындығымен тудырылатын қасиеттер;
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-  студенттің  биологиялық  ерекшелігі.  Жүйке  қызметінің  типі,
талдағыштардың  құрылысы,  шартсыз  рефлекстер,  ырықсыз  сезімдер,
физикалық күш, дене бітімі, т.б. жатады. 

Сонымен оқытуда тұлға қалыптастыру мақсатында студенттің барлық
сипаттарын ескеру қажеттілігі туады. 

Бүгінгі күні танымдық іс-әрекетті сабақ барысында жүзеге асырмаудың
бірнеше  себептері  айтылып  жүр.  Мысалы,  профессор  Л.В.Занковтың
зерттеулерінде оқу бағдарламаларында төмендегідей кемшіліктер орын алып
келгені туралы тұжырым жасауға тура келеді. Олар:

- оқу  бағдарламаларында  оқытудың  жүйелік  ұстанымының  толық
сақталмауы;

- оқу  бағдарламаларына,  оқулық  мазмұнына  оқушыларды
қызықтырарлықтай теориялық мәселелердің  енгізілмеуі;

- студенттердің  оқу-тәрбие  процесінде  алған  білімдері  олардың  ой-
өрісінің дамуына жеткілікті әсер етпеуі;

- оқулықтағы  тапсырмалардың  оқушылар  қызығушылығын
оятарлықтай деңгейде ойластырылмауы;

- оқу  бағдарламасындағы  кейбір  материалдардың  бірнеше  рет
қайталануы.  Ал  мұндай  олқылықтар  орын  алып  отырғанда  студенттердің
шығармашылығын дамыту мүмкін емес. 

Оқушы  шығармашылығының  тиісті  дәрежеде  дамуына  әсер  ететін
екінші себеп – оқулықтардың сапасы. 

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә. Назарбаев «Нұр
Отан»  партиясының  ІІІ  съезінде  сөйлеген  сөзінде  білім  беру  сапасы көп
ретте  оқулықтардың  сапасына  байланысты  болатынын  атай  отырып,
шығарылатын  оқулықтардың  сапасына  да  назар  аударды.  Сонымен  қатар
оқулықтардың негізгі кемшіліктерін де атап өтті. Олар: зиянды дидактикалық
материалдар,  орфографиялық  және  стилистикалық  қателер,  тұжырымдары
оқушы тіліне күрделі және т.б. 

Педагогика  ғылымдарының  докторы,  профессор  М.Ж.Жадринаның
пікірінше, Қазақстан Республикасының төл оқулықтарының басты жаңалығы
«тұңғыш  рет  әрбір  оқу  курсының  мазмұны  білім  беруді  гуманизациялау,
сараландыру,  кіріктіру  және  гуманитаризациялау  ұстанымдарын  жүзеге
асыруға  бағындырылған  оқу  материалының  құрылымы  мен  қисынын
(логикасын) өзгерту арқылы жасалынуда» [8, 51б].

Сондай-ақ,  ол  оқулықтардың  жаңашылдығы  туралы,  колледж
студенттерінің ой түйіндеу, ой толғау дербестігін қалыптастыруға мүмкіндік
беретін  тәрбиелік  потенциалды күшейту  керек  екенін  айтып  өтті.  Осыған
орай оқу субъектісі – білім алушының шығармашылық белсенділігін арттыру
құралы ретінде оқулық рөлін түйіндеу, терең түйсіну қажеттілігін айтады.

Бұдан  әрі  ғалым  оқулықтың  негізгі  қызметтерін  үйлестіруші,
жүйелендіруші,  дидактикалық қызметтерін  толық іске  асыратындай болуы
тиіс дей келе, оқулықтың дидактикалық қызметін:

- ақпараттық;
- түрлендіруші;
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- бекіту және өзін-өзі бақылау;
- өз бетімен білім алу;
- кіріктіруші;
- дамытушылық-тәрбиелік деп саралап көрсетеді.
Демек,  қазіргі  кезде  оқушы  шығармашылығын  дамыту  үшін  әр  пән

бойынша оқулықтар  жоғарыда  аталған  қызметтерін  толық орындайтындай
сапаға ие болуы тиіс.

Ғалымның  ойынша,  білім  беруді   гуманизациялауды  жүзеге  асыру
дамушы жеке тұлғаның өзінің жеке құндылықтар жүйесіне (бақыт, әділдік,
өмірдің  мәні  жайлы  тұжырымдама  және  т.б.)  кепілдік   берілетіндей
жағдайлар туғызуды талап етеді.

Ал, баланың шығармашылық әрекет жасай алмауының үшінші себебі -
оқу процесінің ұйымдастырылу деңгейінің заман талаптарына сай болмауы.

Осы уақытқа дейін колледждерде оқу процесі жаңаша педагогикалық
ойлауға  орай  ұйымдастырылмады,  оқу  процесінде  субъект-субъектілік
қатынас жүзеге аспады. Өйткені, оқу процесі дәстүрлі оқытуға негізделді. 

Бүгінгі  күні баспа бетінен жарық көріп жатқан оқулықтардың басым
бөлігі тұлғаны жан-жақты дамытуды көздеп, білім сапасын арттыруда тиімді
әдіс-тәсілдерді қолдануды көздейді. 

Жаңартылған білім мазмұны оқулықтар мен әдістемелік жүйеге жаңа
талап қойып отыр.  Бұл талаптардың бір  бөлігі  оқытып жатқан білім беру
мекемелеріндегі  мұғалімдерге  қойылса,  екінші  бір  бөлігі  әдістемелік
құралдар мен оқулықтарды жазып жүрген ғалымдардың үлесіне тиіп жатыр.
Бұл ретте, тұлғаның жан-жақты дамуын көздейтін білім бағдарламалары да
жыл сайын түрленіп, өзгеру үстінде. 

Қазақстан  Республикасының  Білім  және  ғылым  минстрлігінің
«Оқулықтардың,  оқу-әдiстемелiк  кешендерiнiң,  құралдарының және басқа
да қосымша әдебиеттердiң,  оның ішінде электрондық жеткізгіштегілерінің
тiзбесiн  бекіту  туралы»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және  ғылым
министрінің  міндетін  атқарушының  2013  жылғы  27  қыркүйектегі  №
400 бұйрығына (Қазақстан  Республикасының  нормативтік  құқықтық
актілерді  мемлекеттік  тіркеу  тізілімінде  №  8890  болып  тіркелген,  2013
жылғы 28 қарашада «Егемен Қазақстан» газетінің № 263 (28202) санында
жарияланған)  үздіксіз  толықтырулар  мен  түзетулер  енгізіліп,  білім  беру
бағдарламалары өзгеру үстінде. 

Оқулықтарға  қойылып  отырған  басты  талап  -  танымдық  іс-әрекетті
дұрыс ұйымдастыру арқылы студенттердің тұлғалық болмысын өсіру. 

Бұл  ретте  бүгінгі  күні  колледждер  табалдырығында  өткізілетін
сабақтардың әрбір кезеңінде төмендегідей алғышарттар сақталуы тиіс:

-  білім  алушыларға  конференциялар,  дебаттар,  дөңгелек  столдар,  іс-
шаралар жыл сайын жүргізіліп отырылуы керек;

-  өзіндік  жұмысқа  бейімдеудің  дидактикалық  жүйесін  тиімді  жүзеге
асыратын оқытудың жаңа технологияларын жасап іске ендіру;
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- білім алушылардың танымдық белсенділігі мен өзіндік жұмыстарын
дамыту барысында кешенді мақсатты бағдарлама жасау;

-  білім  алушының  қабілеті  мен  білімін  көтеру  мақсатында  оқу
жоспарларын жасау;

-  оқу  үрдісінде  ауқымды  түрде  педтехнологияларды  қолдану,
компьютер  арқылы  ақпараттандыру.  Қосымша  танымдық  сабақтарды
көбейту.

Қоғамның  әлеуметтік  дамуына  сай,  білім  алушылардың  танымдық
белсенділігін  қалыптастырудың  әдіснамалық,  ғылыми-теориялық  жақтары
жете зерттеуді қажет етеді. 

Оқыту  үрдісінде  білім  алушының  оқу  -  танымдық  белсенділігін
қалыптастыру  үшін  барлық  қажетті  шарттарды:  білімдер  мен  әрекет
тәсілдерін  алуды,  қажетсінуді  қалыптастыратын  шарттарды,  өзін  -  өзі
бейімдеу  шарттарын,  проблемаларды  шешудің  түрлі  нысандарын
ұйымдастыру дағдыларын дамытудың шарттарын қамтамасыз етуге тиіс.
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2 Технологиялық бөлім

2.1  Газбен пісіру технологиясы

Газбен  пісіру  –  пісірілетін  металл  қырларын  балқыту  және  оған
қосымша  металл  ерітіп  құю  жолымен  жанған  газдың  жалыны  арқылы
ажырамайтн қосылыс жасайтын процесс. 

Қалыңдығы  2мм-ге  дейінгі  металл  қаңылтырларынан  жасалған
бөлшектерді  қосымша  металл  балқытпай-ақ  олардың  өз  қырларын  ерітіп
жалғастырады.

Газбен пісіру әдісі аса қарапайым, ол өте қымбат жабдықтарды қажет
етпейді. Сондықтанда өндірістің барлық салаларында кеңінен қолданады.

Газбен  пісіруді  қалыңдығы  3мм-ге  дейінгі  төменгі  немесе  орташа
көміртекті  болаттарды  біріктіруге  кең  қолданады;  сол  сияқты  кіші  және
орташа диаметрлі (600мм-ге дейінгі) құбырлардың ұштарын пісіріп жалғауға
әртүрлі қалыңдықтағы шойынмен түсті металдарды пісіруге қолданады.

Газбен  қалыңдығы 3-4мм жоғары  көміртекті  болаттарды  да  пісіруге
болады,  алайда  оған  электр  доғалы  пісіргішті  қолданған  тиімдірек.  Сол
сияқты  өте  қатты  және  қоспалы  болаттарды  пісіругеде  электр  доғалы
пісіргіш  пайдаланған  жөн.  Егер  аргонды  доғалы  пісіргішті  қолданса,
пісірудің өнімділігі жоғары болады [9,18б].

Металды  газ  жалынымен  өңдеу  тәсілдері  30-дан  аса  технологиялық
процестерден тұрады. Олар өздерінің орындалуына байланысты төрт түрлі
негізгі  топқа  бөлінеді.  ГЖӨ-  біріктіру,  қыздыру,  кесу,  тозаң  сіңіру.  ГЖӨ
халық  шаруашылығының  көптеген  салаларында  күнделікті  қолданылады
және оның механикалық өңдеумен салыстырғанда өзінің жоғары өнімділігі
мен қаражат шығыны бойынша артықшылығы бар. ГЖӨ процесінің энергия
көзі ретінде бұрынғыша газ жалыны қызмет етеді.  ГЖӨ процестерінің кең
таралған түрлері – ол газбен пісіру және оттегімен кесу. 

2.2 Газбен пісіру аппараттары мен жабдықтарын қолдану

Газбен пісіру жұқа болаттарды, шойындарды, түсті металдарды және
қорытпаларды пісіру кезінде жиі қолданылады. Жұмыс орны деп металдарға
ГЖӨ жүргізілетін жерді атайды. Жұмыс орны жылжымалы немесе тұрақты
болуы  мүмкін.  Жылжымалы  ЖО  көбінесе  мекемелер  мен  үйлердің
ауласында, сол сияқты құрылыс алаңдарында орналасады. Мұндай жерлерде
қолмен пісіру пайдалынады. Газ көзі үшін әдетте қысымы редукторы арқылы
төмендетілген,  газ  бен  оттегі  балондары  қолданылады.  Бұл  газдарды
жұмысшы құралдарға жеткізу үшін (кескіш пен оттық) ұзындығы 10м-ден
кем емес түтіктерді пайдаланады. 
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1 Сурет – Газбен пісіруші (кесуші) құралы 

Ацетилен  балоны  орнына  кейде  сақтандырғыш  затворымен
жабдықталған жылжымалы генераторды қолданады. Жылжымалы ацетилен
генераторын қолданған кезде, оттегі оттегі балоннан кем дегенде 5м-ден аз
емес  қашықтыққа  орналастырады.  Генераторды  жарақталған  кезінде
көшіруге тыйым салынады. Газбен пісірушінің (кесушінің) жұмыс орнында
тістеуік,  балға  металл  бетін  тазалайтын  металл  щеткасы,  редукторды
тазалайтын  ине  және  өңдеп  жатқан  бөлшекті  ауыстыратын  сүймен  болуы
керек. 

Осыған қосымша, редукторды бекітетін балонның қақпақтарын ашып-
жабатын және жұмыс кезінде  оттықта  (кескіште)  пайда  болған  ақауларды
жөндеу үшін қолданылатын құралдар болуы тиіс. Пісіруші жұмысшыларға
жұмыс  киімдері  және  қорғаушы  көзілдірігімен  жабдықталуы  жылжымалы
жұмыс орны жабық ғимараттарда орналасқан кезде  табиғи немесе  арнайы
желдеткіштермен қамтамасыз етілуі тиіс. Тұрақты ЖО газбен қоректендіру
бұл кезде бір орталықтан жүргізіледі:егер жұмыс орны 10-нан артық болса.
Тұрақты  ЖО  пропан-  бутан  қоспасы  газ  құбырлары  арқылы  таратқыш
станциядан немесе жібергіш қондырғыдан келеді. Бұл жағдайда қалыптасқан
жүйе құбырлары газ құбырларынан 250 мм биікте тартылады. ГЖӨ кезінде
негізгі жылу ретінде газ бен оттегінің жалынын қолданады:

- ацетилен -табиғи газ (қалалық газ);
- пропан-бутан қоспасы;
- керосин.
 Ең  тиімді  жанатын  газға  ацетилен  (C2H2)  жатады.Ол  өзінің

технологияық  және  термохимиялық  қасиеттерінің  артықшылықтарының
арқасында газбен өңдеудің сапасы мен өнімділігін барынша арттырады.

Ацетилен ауада жеңіл . Оның ауамен салыстырғандағы тығыздығы 0,9.
Ацетилен  бірден  бір  өндірісте  кеңінен  қолданатын  газ.  Металдарды

ГЖӨ  кезінде  ацетиленді  жылжымалы  немесе  тұрақты  ацетилен
генераторларынан газ күйінде алып қолданады немесе ацетилен балондарын
қолданады .

Ерітілген  ацетиленді  қолданудың,  газ  күйіндегі  қолданумен
салыстырғанда  бірқатар  артықшылықтары  бар.  Кальций  карбиді  ацетилен
өндірілетін негізгі  шикізат ол қарасұр немесе қоңыр түсті қатты материал.
Ацетилен оның сумен қосылып (гидролиз) бұзылу кезінде алынады. 
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2 сурет – Редуктор

1кг  карбидтен  шамамен  250дм  газ  алуға  болады.  Кальций  карбиді
саңылаусыз  (герметикалық)  тығыз  жабылған  барабандар  ішінде  сақталады
және  тасымалданады.Ацетителен  балон  ішіндегі  қолданғаннан  кейінгі
қалдық қысым 0.1МПа көп емес 0.05-0.1МПа дан кем болмауы тиіс. Оттегі
балондары міндетті түрде майсыздандырылуы керек . Қалдық қысымы 0.05-
0.1МПа дан кем болмауы тиіс.

Газбен  қамтамасыз  ету  жүйелеріндегі  редукторлар  оған  балондардан
газ  құбырларынан немесе  жібергіш қондырғылардан  келетін  газ  қысымын
төмендету және тұрақты ұстап тұру қызметін атқарады .

Стандарт бойынша редукторлар мына белгілеріне қарай ерекшеленеді.
Қойлымына қарай: Б – балондық, Р – рамалық, С – жүйелік. Өткізетін газ
түріне  қарай  A –  ацетилендік,  К  –  оттегілік,  М – метандық,  П –  пропан-
бутандық сияқты газдарға арналған, В – ауалық.

3 сурет – Редукторлардың түрлері

Балондарды  жапқыш  винтелдер  болаттан  жасалады  олардың
бұрандалары  басқа  вентильдерден  бөлек  болады.  Балон  редукторлары
вентильдермен  арнаулы  сақина  арқылы  жалғайды, ал  ашып  жабуды
кигізілген  кілттермен  жүргізіледі.  Ацетиленді  вентильдері  үшін  түрлі
сериялы етіп шығарылады, оның екеуі (ВБА.ВАБ) мембраналық. Үшіншісі
сальникті  тығыздағыштармен  жабдықталады.  Оттегі  балондарының
вентильін жезден жасайды.
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Түтіктер ГЖӨ үшін стандарт бойынша жасалған резиналы түтіктердің 
мына кластарын пайдаланады:

1 – 0.63МПа ға дейін қысымды газдар жүргізу үшін;
2 – сол қысымға дейінгі  сұйық жанар майды немесе оның қысымын

жүргізу үшін;
3 – 2.0МПа қысымға дейінгі оттегін жүргізу үшін сыртқы диаметрі 14-

0.51. ішкі диаметрі 6-0.59.
ГЖӨ үшін қолданылатын түтіктердің ұзындығы цех жағдайында 30-м-

ден ал құрастыру кезінде 40-м ден артық болмау керек. Сүйық жанғыштар
пайдаланған  кезде  осы  түтіктердің  үзындығы  10-м  ден  аспау  керек.
Аппаратураларға түтіктерді нипельдер арқылы жалғастырады, ал екі түтіктің
үштарын жалғастыру үшін екі жақты нипель қолданылады. Жалпы нипельді
жалғауға сақина пайдалану ұсынылады. Түтіктердің бітеулілігін тексереді. 

4 сурет – Газ пісіру құрылғысы

Қазіргі  өндірісте  өнімділігі  1,25  м3  /сағ  болатын,  АСП  типті  орта
қысымды жылжымалы генераторлар  қолданылады.  Бұл генераторларда  газ
өңдеу  процесі  кальций  карбидінің  сумен  қосылу  уақытымен  реттеледі.
Карбид  салынған  реторта  кезінде  қозғалмай  тұрады  да,  оған  керісінше
ацетилен  алу  мөлшеріне  қарай  су  деңгейі  өзгеріп  отырады.  Генератор  бір
ЖО-на арналған кезең-кезеңмен жұмыс істейтін аппарат.

Құрылысы: қақпақ, бекіткіш, монометр, себет (корзина) сақтандырғыш
затворы. 

Оттықтар  газбен  пісіру,  дәнекерлеу,  балқытып  қосу  және  қыздыру
жұмыстарындағы негізгі құрал болып табылады. 

- газдарды қажетті қатынаста араластыру;
- жалпы шығатын жерге (ұшына) газ жеткізу;
- жалынды тұрақты ұстап тұру және газ құрамын, оттегі мен жанғыш

газдың қатынастарын реттеу.
Оттықтар инжекторлы және инжекторсыз болып екі түрге бөлінеді. 
Пісіргіш газ жалыны – пісіру кезіндегі жылудың негізгі көзі. Пісіргіш

жалын газдың немесе жанғыш сұйық буының оттегімен қосылып жануынан
пайда болады.
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2.3 Газды-оттекті пісіру технологиясы 

Газбен пісірудің 2 түрі сол және оң тәсілдері болады. Сол жақпен пісіру
кезінде пісіруші оттықты оңнан солға қарай жылжытады, ал қоса пісірілетін
металды жалын бетіне ұстайды. Пісірілетін металды жақсы қыздырып дұрыс
балқыту  үшін  оттықпен  қоса  пісірілетін  металды  жікке  көлденең  иректеп
қозғап отырады. Бұл тәсіл жұқа қаңылтырлармен оңай балқитын металдарды
пісіргенде қолданылады.

Оң жақпен пісіруді оттықты солдан оңға қарай, теңселтпей түзу сызық
бойымен  жылжытып  жүргізеді.  Бұл  кезде  жалын  балқыған  ваннаға
бағытталады  да  оның  соңында  қоса  пісірілетін  металл  жігі  баяу  суыйды.
Солардың  нәтижелерінде  жалғастырулардың  сапалары  жақсарады,  газ
шығыны  10-15%-ға  азаяды,  қырлардың  ашу  бұрышын  60-700С-қа
азайтқандықтан еңбек өнімділігі 20-25%-ға өседі.

Оң  жақпен  пісіру  тәсілін  қалыңдығы  5мм-ден  артық  бөлшектерді
немесе  жылу  өткізгіштігі  жоғары  металдарды  (мыс,  жез  және  олардың
қорытпалары) пісіргенде пайдаланған тиімді.

Оттықты  және  қосып  пісіретін  металды  жылжыту.  Пісіру  кезінде
пісіруші оттықты егер метал қалыңдығы орташа болса, жік осінің бойымен
спираль немесе жарты ай сызығымен жылжытады. Егер металл қалыңдығы
жұқа  болса  тура  сызықпен  жылжытады.  Оттықпен  тербелмелі  қозғалыс
жасау  негізгі  металл  қырларының  өрісін  арттырады  да,  қоса  пісірілетін
металдың  жақсы  қызуын  қамтамасыз  етеді.  Металдардың  қызу  тездігін
оттықты  оның  бетіне  қарай  жылжыту  бұрышымен  реттейді.  Металл
қалыңдығы мен жылу өткізгіштігі артқан сайын оттықтың жантаю бұрышын
арттыра түседі. Пісіруді алғаш бастаған кезде, металдың жақсы қызуы үшін
оттықты  оның  бетіне  тік,  яғни  900С-пен  ұстайды.  Одан  әрі  қарай  металл
қалыңдығына  байланысты  ол  бұрышты  азайта  береді.  Қоса  пісірілетін
металдың  еңкіштік  бұрышын  оттық  бұрышына  қарама-қарсы  450С  жасап
ұстайды.

Балқыған металл ваннада жақсы араласу үшін қоса пісірілетін сымдыда
оттық бағытына қарама-қарсы тербей қозғайды.  Пісірілген жіктің тотығып
кетуін  болдырмау  үшін  қоса  пісірілетін  жіпті  балқытылған  металл
ваннасынан шығарып, пісіргіш жалын аймағынан алыстатуға болмайды.

Бұрыштық  жік  жасаған  кезде  де  оттықпен  қоса  пісірілетін  сымды
жоғарыдағыдай  қозғалтады,  бірақ  оларды  бұрынғыдан  қарағанда  ұзақ
ұстайды.

Пісірілетін  бөлшектерді  дайындау  мен  жинастыру  мына  төмендегі
жұмыстардан  тұрады:  пісірілетін  қырларды  тазалау,  қырларды  жантайту,
жылжып кетуді болдырмайтын ұстағышпен бекіту.

Қырлар  мен  оның  айналасын  (ені  20-30мм)  металл  жалтырап
көрінгенше, күйіктен, бояудан, майдан және басқа ластанудан тазартады. Ол
үшін  металл  щеткаларды  немесе  оттық  жалындарын  пайдаланады.  Өте
жауапты жалғастыруларды жасаған кезде ол беттерді қышқылмен немесе құм
шашатын аппаратпен тазалайды [14,91б].
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Пісіру  режимі.  Пісіру  режимінің  көрсеткіштеріне  жалын  қуаты,
балқытып  қосылатын  сымның  диаметрі,  оның  шығыны,  жалын  құрамы
жатады.

Пісіру  режимінің  көрсеткіштерін  таңдап  алу  пісірілетін  металдың
жылулық,  физикалық  қасиеттеріне,  көлем  мөлшерлеріне  және  бұйым
пішіндеріне байланысты жүргізіледі.

Пісіру режиміне пісіру тәсілі мен кеңістіктегі пісіру жүгінің орналасуы
үлкен әсерін тигізеді. 

Жалын қуаты (немесе жанатын газдың шығыны) М, л/сағ. пісірілетін
металл қалыңдығы S, мм тура пропорционал, яғни 

М=KKmS                                                      (1)

Мұндағы  Km-шамаластық  коэфициенті  қалыңдығы  1мм  болатын
осындай  металды  пісірген  кездегі  ацетилен  газының  меншікті  шығынын
көрсетеді.  Жалын құрамы оттегінің  шығынының жанғыш газ  шығынымен
салыстырғандағы, арақатынасымен анықталады.

Пісірудің сапасын тексеру.  Пісірілген жіктегі ақауларды орналасуына
байланысты сыртқы және ішкі  ақаулар деп бөледі.  Сыртқы ақаулар жікке
сырттан қарағанда анықталады.

Пісіру  жіктерін  тексеру  тәсілдері.  Пісіру  жігінің  сапасын  тексеру
тәсілдері  2  топқа  бөлінеді:  Бірі  –  сол  ақауларды  болдырмайтын  тәсілдер,
екіншісі – сол ақауларды анықтайтын тәсілдер [10].

Газбен  пісіру  балқытып  пісіруге  жатады.  Газбен  пісірудің  доғалы
пісіруден  айырмашылығы  металды  байыппен  асықпай  қыздыруында.  Бұл
кейбір  жағдайда  кемшілік  болып  ал  кейбір  жағдайда  артықшылық  болып
табылады. Газбен пісіруді негізгі қолдану аймақтары:

- қалыңдығы 0,2...5,0 мм болатты пісіру;
- түсті металдарды пісіру;
-  шойын,  арнайы  болаттар,  құрал-жабдықтарға  арналған  болаттарды

пісіру;
- балқыту жұмыстарын орындау.
Керекті  қондырғының  әмбебаптығының  арқасында  газбен  пісіру

жөндеу  жұмыстарының  көп  түрлеріне  мақсатқа  лайықты  қорытындысын
көрсетеді.  Салыстырмалы  түрде  газ  жалынымен  бояу  қызған  металл,
қалыңдығының үлкеуюімен газбен пісіру өнімділігін тез төмендетеді,  және
қалыңдығы 8...10 мм асқан кезде газбен пісіру ереже бойынша экономикалық
тиімсіз болып келеді [11,36б].

Газбен пісіру кезіндегі пісіру қосылыстарының түрлері мен жіктер.
Пісіру  қосылысы  –  бұл  пісірумен  орындалған,  бірнеше  бөлшектердің
ажырамайтын  қосылысы.  Газбен  пісіру  кезінде  түйістіре,  айқастырмалы,
таврлы, бұрыштық пісіру түрлерін қолданады.

Түйістіре  пісірілген  қосылыстар  шетжақ  беттерімен  бір-біріне
қабысқан екі бөлшектердің пісірілмелі қосылысын білдіреді. 
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Бұрыштық  қосылыстар  бір-бірімен  бұрышталып  орналасқан  және
орналасу  жерінде  олардың  жиектері  пісірілген,  екі  элементтің  пісірілмелі
қосылыстарын білдіреді. Бұрыштық қосылыстардың шартты белгісі: У1-У10.

Таврлы  қосылыс  –  бұл  бір  элементтің  бүйірлік  бетіне  бұрышпен
қабысып  және  шетжағына  басқа  элемент  пісірілген  қосылыс,  әдеттегідей,
элементтер  арасындағы  бұрыш  түзу.  Таврлы  қосылыстардың  шартты
белгілері: Т1-Т8.

Айқастырмалы қосылыс жалғасатын элементтері бағыттас орналасқан
және  бір-бірін  жартылай  жабатын  пісірілмелі  қосылытарды  білдіреді.
Шартты белгілері стандартта әзірше жоқ.

Пісірілген жік – пісіру науасындағы балқытылған металлды кристалдау
нәтижесінде түзілген, пісірілген қосылыстар тегін білдіреді.

Пісіру науасы – бұл пісіру сәтінде балқыған күйде болатын, пісірілген
жік металлының бір бөлігі.

Кеңістікте орналасуы бойынша жік тік, көлденең және төбелік болып
келеді. 

Тік жіктерді пісіру кезінде балқыған металдың тамшылары төмен қарай
ағады.  Сондықтан  тік  жіктерді  пісіруді  біршама  қысқа  доғамен  жүргізеді,
яғни мұнда балқыған металдың тамшылары электродтан жіктер шұңқырына
оңай өтеді. Тік жіктерді төменнен жоғары бағытқа қарай пісірген дұрыс, сол
кезде төменде жатқан кратер электродтың ұшынан ағуға  ұмтылған металл
тамшысын  ұстап  қалады.  Тік  жіктерді  диаметрі  4мм-ден  аспайтын
электродпен бірнеше төмендетілген токта (160А) пісірген жеңіл болады.

Көлденең жіктерді жасау кезінде балқытып пісірілген металлдың ағуын
азайту үшін тек жоғарғы табақтың жиектеріне ғана қиғаш жасайды. Доғаны
төменгі жиекте қыздырады,  ал содан кейін оны металдың аққан тамшысы
жоғары  көтере  отырып,  жоғарғы  табақтың  жиегіне  аударады.  Көлденең
жіктерді  бойлық  білікшемелермен  де,  бірінші  білікшенің  диаметрі  5мм
электродпен сала отырып, пісіруге болады.

Пісіру  үшін  біршама  қиындық  туғызатыны  –  төбелік  жіктер  болып
табылады. Олар ең қысқа доғамен жасалады. Төбелік жағдайдағы пісіруде
жеңілдету  үшін  қалың  жабындыларды  электродтың  металына  қарағанда
біршама  тығыз  етіп  жасайды.  Ол  электродты  металдан  баяурақ  балқи
отырып,  ұстап  тұрушы  қаптама  түзеді.  Бұл  жағдайда  электродтың  ұшын
науаға  біресе  жақындатып,  біресе  алыстатады.  Электродты  алыстатқанда
доға сөнеді де жік металының тамшылары қатаяды. Төбелік, сондай-ақ тік
немесе  көлденең пісіру кезінде  аз  диаметрлі  электродты таңдап  алады,  ал
токты төменгі күйдегі осындай қалыңдықтағы металды пісіру мен салыстыру
бойынша 10-15%-ға азайтады [6,19б].

Пісіру ережесінің параметрлері .Сапалы жік қалыптасуына әсер ететін
негізгі  факторлар  жинақтық  түрде  пісіру  ережесі  деп  аталады.  Пісіру
ережесінің  жеке  құрастырушылары  пісіру  ережесінің  параметрлері  деп
аталады. Газбен пісіру ережесінің негізгі параметрлері: жалын қуаты, жалын
қурылымы,  қосымша  сым  диаметрі  және  оның  қарышталуы,  пісіру
жылдамдығы.

21



Пісіру ережесі параметрлерін анықтау металдың жылулық-физикалық
қасиетіне, пісірілетін бұйымның мөлшері мен тұлғасына, пісіру тәсіліне және
жіктің кеңістікте орналасуына байланысты.

Металдарды  газбен  пісіру  процесінде  жанар  газ  жалынының  жылу
қуаты пайдаланылады. Жанар газ ретінде әдетте көмірсутектер қолданылады.
Бұлар  арасында  ең  жоғары  жалын  температурасын  беретін  газ  ацетилен,
жалынның температурасы 3100-3400К.

Газ  жалынымен  пісіру,  кесу,  оттекпен  қатар  қосымша  арнайы
материалдар,  жабдық,  аспап  қолдану  арқылы жүргізіледі.  Газ  жалынымен
өңдеу  жұмыстары  ертеден  белгілі  болған.  Ол  кездерде  газ  жалынының
температурасы төмен (20000С) болғандықтан газжалынымен пісіру тек балқу
температурасы төмен металдарды (қорғасын т.б.) пісіруде қолданған.

1885ж. Франция ғалымы Анри Луи Ле Шателье ацетиленді оттегінде
жандырып  температурасы  31000С  жалын  алды.  Ресейде  газ  жалынымен
пісіру 1906ж. Қолдана бастады да автогенді пісіру деп аталды.

Металдарды  газ  жалынымен  өңдеу  (ГЖӨ)  тәсілдері  30-дан  аса
технологиялық  процесстерден  тұрады.  Олар  өздерінің  орындалуына
байланысты төрт түрлі негізгі топқа бөлінеді: кесу, біріктіру, қыздыру және
тозаң  сіңіру.  Бұл  процестердің  негізіне  жоғары  температуралы  жалынды
қажет  нүктеге  нақты  бағыттап  қыздыру  жатады.  ГЖӨ  тәсілімен  қоса
газэлектрлік,  оның  ішінде  плазмалық  және  газ-лазерлік  өңдеулер
қолданылады, бұл кезде қыздыру көзі ретінде газ жалыны, плазмалық доға,
лазерлік сәуле және т.б. пайдаланылады.

ГЖӨ үшін көбінесе  оттегі  мен жанатын газдарды пайдаланады.  Кей
кезде оттегі қоспасы мен жанғыш сұйықтардың булары қолданылады. ГЖӨ
процесіне  қолданылатын  жанатын  газдар  мен  оттегі  жұмыс  орнына  газ
түтіктері және болат баллондар арқылы қысыммен беріледі. Осы күнге дейін
ацетиленді  тікелей  жұмыс  орындарына  өндіру  үшін  жылжымалы
генераторларды пайдалану тәсілі кеңінен қолданылады.

ГЖӨ  процестерінің  кең  таралған  түрлері  –  ол  газбен  пісіру  және
оттегімен кесу. Олар электр доғасымен пісіру мен кесудің кеңінен дамуына
қарамастан,  кейбір  металл  өңдеу  түрінде  таптырмайтын  тәсіл  болып
табылады.

Газбен  пісіру  жұқа  болаттарды,  шойынды,  түсті  металдарды  және
қорытпаларды пісіру кезінде жиі қолданылады. Оттегімен кесуді кеме жасау,
машина жасау мен басқа металл өңдеу саласында прокат табақтарын жоғары
өнімділікпен  пішін-кесу  үшін  ағынды-механикаландырылған  жүйелерде
қолданады.  Оттегі  арқылы  қолмен  кесу  осы  күнге  дейін  цех  жағдайында
металды тілуде, жөндеу, құрастыру және құрылыс жұмыстарында күнделікті
пайдаланады [3,5б].

Монтаждау кезіндегі газбен пісіру және кесу жұмыстарын жүргізу.
Жүргізу  үшін  жасалған  арнаулы жоба  бойынша  атұарады.  Ол  жобада  газ
жалынымен  жұмыс  істейтін  жабдықтарды,  аппаратураларды,  газ
толтырылған  баллондарды  қауіпсіздік  шараларына  қарай  отырып  оларды
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тасымалдау  мен  жұмыс  орнына  жеткізу  қаралады.  Жұмыс  орны  арнайы
қоршалып, қауіпсіздік белгісімен көрсетіледі.

Жұмысқа  кірісер  алдында  пісірушілер  мен  кесушілер  үнемі
медициналық тексеруден өтіп тұруы тиіс.

Егер пісіру жұмыстары 5  м биіктіктен  жоғарыда  жүргізілетін  болса,
онда  газбен  пісіруші  (кесуші)  міндетті  түрде  күймейтін  материалдан
жасалған сақтандырғыш белдігімен, табаны тайғанамайтын аяқ киіммен және
сақтағыш  бас  киіммен  қамтамасыз  етілуі  тиіс.  Монтаждау  жұмыстарына
пайдаланылатын құрал-саймандарды сақтайтын және тасымалдайтын сөмке
болады. Құрылғылардың кескеннен кейін құлап кететін бөліктері алдын-ала
бекітілуі  керек.  Орманда  немесе  көпір  астыларында  жұмыс  істегенде
құрылғыларға ұшқын түсіп кетпеуіне жағдай жасайды.

Жоғарыда жұмыс істеуді қатты жел соққанда, найзағай немесе тайғанақ
кездерде тоқтату керек [11,36б].

Газбен  пісіруші  мен  кесушінің  жұмыс  орнын  ұйымдастыру.
“Жұмысшы (пісіруші) орны” (ЖО) деп металдарға ГЖӨ жүргізілетін жерді
айтады. ЖО жылжымалы немесе тұрақты болуы мүмкін. 

Жылжымалы  ЖО  көбінесе  мекемелермен  үйлердің  ауласында,  сол
сияқты құрылыс алаңдарында орналасады, мұндай жерлерде қолмен пісіру
пайдаланылады.

Газбен пісірушінің (кесушінің) жұмыс орнында тістеуік, балға, металл
бетін тазалайтын металл щеткасы, редукторды тазалайтын ине және өңдеп
жатқан  бөлшекті  ауыстыратын  сүймен  болу  керек.  Осыған  қосымша,
редукторларды  бекітетін,  баллондардың  қақпақтарын  ашып-жабатын  және
жұмыс  кезінде  оттықта  (кескіште)  пайда  болған  ақауларды  жөндеу  үшін
қолданылатын құралдар (кілтер) болуға тиіс.

Пісіруші  (кесуші)  жұмысшылар  бекітілген  нормаға  сәйкес  жұмыс
киімдерімен  және  қорғаныш көзілдірігімен  (жарық  сүзгішінің  тығыздығы)
С-3  кесу,  ал  С-4-ацетилен  шығыны  2500  л/сағ.  дейінгі  пісіру  кезінде)
жабдықталуға тиіс.

Жылжымалы ЖО жабық ғимараттарда орналасқан кезде табиғи немесе
арнайы желдеткіштермен қамтамасыз етілуі тиіс. 

Тұрақты ЖО цехтарда,  бөлімшелерде  немесе  шеберханаларда  газбен
пісіру және кесу жұмыстарын қолмен немесе механикаландырылған жолмен
орындау үшін қолданылады [13,36б].

Газбен қоректендіру бұл кезде бір орталықтан жүргізіледі: егер жұмыс
орны  10-нан  артық  болса,  тұтынушыларға  газ  құбырларымен  жеткізіледі.
Одан аз болған жағдайда, газ құбырларын пайдалану тиімсіз болғандықтан,
газды жеке-жеке баллондардан қосуға рұқсат етіледі.

Тұрақты ЖО пропан-бутан қоспасы газ құбырлары арқылы таратқыш
станциядан немесе жібергіш қондырғыдан келеді. Бұл жағдайда қалыптасқан
жүйе  жабдықтар  құрамымен  ғана  ерекшеленеді.  Әрі  оттегі  құбыры  газ
құбырынан 250 мм биікте тартылады. 
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Қоректендіру  көздері,  ашып-жапқыш  және  қысым  реттегіш
аппаратуралар және сақтандырғыш қондырғылар газ қысымы мен шығынына
байланысты таңдап алынады.

Қолмен атқарылатын тұрақты ЖО құрамына мыналар кіреді:
- оттық пен кескішті газбен қамтамасыз ететін газ таратқыш;
- өңделетін бөлшектерді  бекітетін құрал-саймандармен жабдықталған

үстел;
-  ГЖӨ  жұмыстарын  жүргізгенде  бөлініп  шығатын  улы  зиянды

газдарды сыртқа қуатын тұрақты желдеткіштер жүйесі;
- өңделетін бұйымдарды жылжытуға қажетті жүк көтергіш аспаптар;
- өрт қауіпінен сақтандырғыш құралдар.
Газ  таратқыш  қондырғылары  үстел  астынан  немесе  газ  жүретін

құбырға орналасуы мүмкін.
Пісіру  үшін  қолданылатын  үстел  беті  металл  плитамен  немесе

кірпіштермен  жабылуға  тиіс.  Ал  орынды  желдету  орындалатын  жұмыс
сипатына байланысты жүргізіледі.

Әрбір  ЖО-да  аппараттарды  қоректендіру  көзіне  жалғауға  немесе
кішігірім ақауларды жөндеуге қажетті ұсақ кілттер болуға тиіс.

Жұмыс үстелінің қасында оттықты жұмыс барысында суытып алатын
су толтырылған шелек қойылады.

Шойынды пісірген кезде, жоғарыдағы құрал-жабдықтармен қоса, ЖО
қызғыштар қондырғылар (пеш, көрік және т.б.) орнатылуға тиіс.

Газбен  пісірушілер  көтергіш  крандарға  жүк  ілу  жұмыстарын  атқару
үшін  аттестациядан  өтуге  тиіс.  Бұл  қыздырғыш  қондырғыдан  ауыр
бұйымдарды кранмен тасымалдау үшін қажет.

Механикаландырылған  тұрақты  ЖО  жабдықтары  құрамына  құрал-
саймандарды  және  бұйымдарды  тасымалдайтын  механизмде  кіреді.
Машинаны  пайдаланып  оттегімен  кесетін  ЖО  машинаның  өзінен,  пішу
үстелінен, желдеткіштен, газ таратқыштан тұрады.

Машинамен  кесетін  ЖО-ның  үстелі  әдетте  қозғалмайтын  тірек
аяқтарымен  немесе  қалыңдығы  1,5-3мм  болатын  қырымен  қойылған
жолақтардан жасалған тіреуіштермен жабдықталады. Мұнда йүстелдер ауыр
жүкке шыдайды, әрі қалдықтардан тазартуға ыңғайлы болады. Кей кездерде
үстелдер арнайы жасалған шұңқырларда тұратын қораппен жабдықталады.
Бұлар  кесу  қалдықтарын  жинау  жұмысын  механикаландыруға  мүмкіндік
береді.

Оттегілі-флюсті  кесу  кезінде  флюспен  қоректендіретін  қондырғыны
жұмыс орнынан кем дегенде 5м қашықтыққа орналастыру керек.

Газбен пісіруде мынадай басымдылықтары бар:
-  жабдықтары  күрделі,  қымбат  емес,  энергия  көзінде  қолдануға

қолайлы;
-  жалын  қуатын  реттеу  шегі  кең  ауқымды,  шілтер  мен  пісіру

аумағының аралығын реттеу мүмкіндігі бар, осыған орай металды қыздыру
және салқындату жылдамдығын елеулі шекте өзгертіп реттеу мүмкін.
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Газбен  пісірудің  кемшіліктері  де  бар.  Мұнда  жылулық  шоғырлануы
электр доғасынан төмен. Сондықтан металды пісіру температурасына дейін
қыздыру жылдамдығы төмен, ал термиялық әсер аумағы ауқымды. Газбен
пісіру процесінің өнімділігі электрдоғалы пісіру өнімділігінен төмен. Металл
қалыңдығы өскен сайын пісіру өнімділігі кемиді. 

Газбен  пісіру  процесін  механизациялау  және  автоматтандыру  өте
күрделі, сондықтан газбен пісіру қазіргі кезде негізінен қолдан жүргізіледі.

Газбен  пісіру,  кесу технологиясы күрделі  процесс  және оны жүргізу
үшін  арнайы  материал,  аспап,  жабдықтар  керек.  Материалдар  арасында
бастамалық  орында  оттегі  мен  жанаргаздар  және  жанар  сұйық  денелер
тұрады.

Оттек  жерде  ең  мол  үлесті  орын  алатын  элемент.  Газ  жалынымен
өңдеу  технологиясында  ең  қажетті  материалдар  қатарына  жатады.  Оттек
химиялық қосындыларынан химиялық тәсілмен бөлек шығару, суды электрлі
ыдырату нәтижесінде және физикалық тәсілмен ауадан бөлініп өндіріледі.

Ацетилен  металды газ жалынымен өңдеуде қолданылатын негізгі газ.
Ацетиленнің  басқа  жанаргаздармен  салыстырғанда  жылуфизикалық
көрсеткіші  жоғары.  Сол  себепті  материалдарды  газ  жалынымен  өңдеуде
негізгі жанаргаз болып табылады.

Техникалық ацетилен екі тәсілмен алынады:
- кальций карбидінен; 
- табиғи газ, мұнай, көмір өңдеуде қалыптасатын көмірсутекті өнімнен.
Газ  пісіруші  аспаптармен  жұмыс  істеу  жаттығулары.  Берілген

тақырыпты  жақсы  қабылдау  үшін  жұмыс  орындарын  керекті  құрал-
жабдықтармен,  аспаптармен,  көрнекі  құралдармен  алдын  ала  жабдықтау
керек.

Сабаққа ацетилен генераторларын дайындау керек және сулы сақтағыш
бітеулері,  кальций  карбидімен  үздіксіз  жабдықталуын,  оттегі  бар
баллондармен  және  ацетиленмен,  қажетті  мөлшердегі  бәсеңдеткіштер  мен
жанғыштар, оттегі және ацетилен беретін түтік тексеру қажет.

Нұсқауларды мына жоспар бойынша жүргізуге болады:
-  жұмыс  орнын  дайындау  және  металды  өңдеудегі  техника

қауіпсіздіктері;
-  оқушыларды  газбен  пісіруші  аспаптармен  және  оны  қызметке

қосумен таныстыру;
- негізгі металды балқыту және оның жіктерін материалға отырғызбай

жайғастыру.
Студенттердің жаттығуларын мына жоспар бойынша жүргізу қажет:
- пісіру тұрағын дайындау және оны іске қосу;
- пісіру жалынын реттеу;
-  негізгі  металлды  балқыту  және  электр  сымдары  отырғызылмаған

жіктердің пайда болуы;
- газбен пісіретін аппараттың қызметі.
Пісіру  тұрағын  жабдықтау  және  оны  қызметке  қосу  мына

жаттығулардан  тұрады:  генератор  жабдықтарын  және  баллондарын
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таныстыру,  пісіретін  құрылғыны жартылай  бөлшектеу  және  жинау,  оттегі
бәсеңдеткіші  мен түтіктерді  қосу,  көзілдіріктегі  әйнекті  ауыстыру,  арнайы
киімдерді кию, т.б. Осының барлығын әрбір оқушы өзінің жұмыс орнында
өздігінен орындайды.

Студенттердің  жалынды  дұрыс  реттеп  және  оның  қуатын  өзгерте
алуына  үйретуге  аса  көңіл  бөлу  керек.  Шебердің  қарауымен  бір-бірден
жанғышты  жандырады,  шыққан  жалынды  нормалды  жағдайға  немесе
ацетиленнің,  не оттегінің көптігін бақылап,  қуатты азайта немесе күшейте
отырып жанғышты өшіреді.
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3  Әдістемелік бөлім

3.1  Алматы құрылыс және кәсіпшілік колледжінде танымдық іс-
әрекетке талдау жасау 

Бүгінгі  күні  Алматы  құрылыс  және  кәсіпшілік  колледж  ұжымы
бәсекеге  қабілетті,  еңбек  нарығында  сұранысқа  ие,  тұлғалық  даму
көрсеткіштері  жоғары,  танымдық  іс-әрекеті  жүйеленген  мамандарды
дайындау  барысында  білім  беруге  негізделген  әдіс-тәсілдерді  түрлендіре
отырып, оқу үдерісін жүргізеді.

Бұл жердегі:
- «Әдіс – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс

орындау  үшін  мұғалім  мен  оқушылардың  бірлесіп  жұмыс  істеу  үшін
қолданатын тәсілдері»;

- «Тәсіл – оқыту әдісінің элементі. 
Жоспарды  хабарлау,  оқушылардың  зейінін  сабаққа  аудару,

оқушылардың  мұғалім  көрсеткен  іс-қимылдарды  қайталауы,  ақыл-ой
жұмыстары тәсілге жатады. Тәсіл оқу материалын түсінуге үлес қосады».

Студенттердің  танымдық  әрекетін  дамыту  мақсатында  колледж
оқытушылары төмендегідей әдістердің түрін қолданады:

Түсіндіру – оқыту әдісі ретінде әр жaстaғы бaлaлaр тобымен жұмыстa
кең  қолдaнылaды.  Бірaқ  ортa  және  жоғaры  сaтылaрдa  оқу  мaтериaлының
күрделеніп,  студенттердің  aқыл-ой жұмысының мүмкіндіктері  өскенде бұл
әдіс кіші жaстaғы студенттермен жұмысқa қaрaғaндa көбірек қолдaнылaды
[5,24б].  

Студенттердің тұлғалық болмысын қалыптастыру мақсатында кеңінен
қолданылатын әдістің түрі –  мәселелік әдіс деп аталады. Мәселелеік әдісті
қолдану барысында студенттер берілген жағдаятты шешуге тырысады. Бұл
әдістің басты мақсаты болып: айтылған пікірлерді талдату, өз пікірін жеткізу,
айтылып отырған мәселеге сыни көзқарасын қалыптастыру. 

Мәселелік  оқытуда  көздейтін  мақсат  –  студенттерге  білімді  даяр
күйінде  бәрін  мұғалімнің  өзі  баяндап  бермей,  олардың  алдына  белгілі
проблемалы міндет қойып, соны өздеріне шештіртуге бағыттау.

Мәселелік оқыту проблема, проблемалық сұрақ, проблемалы тапсырма,
проблемалы жағдай деген ұғымдарды қамтиды. Кез келген сұрақ, тапсырма
проблемалы бола бермейді. Олардың проблемалы болуы үшін негізгі шарт –
оларға жауап іздеуде. Студентте даяр жауап не үлгі болмайды және ол өзінің
білетіні  мен  білмейтінінің  арасындағы  қайшылықты,  басқаша  айтқанда,
берілген  мәселені шешуге  керекті  білімнің  немесе  тәсілдің  онда  жетіспей
тұрғанын сезеді.

Проблемалық оқыту тек проблемалық жағдай туғызып қана қоймайды,
оны дұрыс шеше білу тәсілдерін меңгертуді де қажет етеді. Ол үшін мұғалім
студенттің материалда кездесетін ой, пікір қайшылықтарын дұрыс атқаруына
жағдай жасап, оны шешудің жолдары мен тәсілдерін меңгертуге,  өздігінен
ізденудің, зерттеудің амалдарын үйретуге тиіс.
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Аталған  әдістерді  жүзеге  асыру  мақсатында  колледж  оқытушылары
төмендегідей тәсілдерді басшылыққа алады: 

Құндылыққа  бағдарланған  оқу  тәсілі.  Бұл  тәсіл  бойынша  берілетін
жаттығулар  жұмысы  жалпы  адамзаттық,  ұлттық  құндылықтарды  бағалай
білуге  дағдыландырады.  Жазылым  әрекетінде  бұл  тәсілді  жүзеге  асыру
барысында  ең  алдымен  тұлғаның  өзін-өзі  дамытуына  бағытталған
тапсырмалар беріледі. 

ЖМББС  сәйкес,  арнайы  кәсіптік  буындағы  білім  берудің  басты
құндылықтары  болып:  «отансүйгіштік,  ынтымақ-бірлік,  еңбек  пен  өзара
ынтымақтастық, үздіксіз білім алу» жатады.  

Сонымен бірге, тұлғаны дамытуға бағытталған тұлғалық-бағдарланған
оқу тәсілі «Тұлғаға бағдарлап оқыту» әдісінде кеңінен қолданылып жүр. 

Тұлғалық-бағдарланған оқу тәсілі.  Тұлғалық-бағдарланған оқу тәсілі
арқылы  танымдық  іс-әрекеттің   негізгі  ұстанымдарын  жүзеге  асыруға
болады. Бұл оқу тәсілінің негізгі объектісі – білім алушы болып табылады.
Оқу тәсілінің негізгі принциптерінің қатарында білім алушыны тек қана ББД
жағынан  ғана  емес,  рухани,  эстетикалық  тұрғыдан  жан-жақты  жетілдіру
көзделеді. 

Жүйелік  әрекетті  тәсіл.Студенттердің   бұл  тәсіл  арқылы  берілетін
тапсырмалар  оқушының  өз  бетімен  білім  алуын  көздеуі  тиіс.  Яғни,
жаттығулар білім алушыны өз бетімен білім алуына дағдыландыруы тиіс. 

Танымдық іс-әрекеттің жаңартылған білім беру мазмұнында дамытуда
қолданылатын келесі тәсілдің түрі – коммуникативтік тәсіл.

Коммуникативтік тәсіл – бірінші кезекте оқушылардың ауызша және
жазбаша сөйлеу дағдыларын дамытуға, қарастырып отырған мәтін, қатысып
отырған  әңгіме  мазмұнын  түсініп,  туындаған  жағдаятқа  сәйкес  тілді
қолданып үйренуге бағытталған [15, 25б].

3.2 Колледждегі сабақты әдістемелік дайындау

Пәні: Пісіру ісі
Сабақ тақырыбы: Газбен пісіру және металдарды кесу технологиясы
Сабақ түрі: дәстүрлі емес сабақ
Сабақтың типі: аралас сабақ
Оқыту технологиясы: ақпараттық технология
Сабақтың мақсаты:
Сабақтың  білімділік  мақсаты: Оқушыларға  газбен  пісіру  және

металдарды  кесу  технологиясын  түсіндіру,  оларға  тың  мәліметтер  беріп,
білімдерін қалыптастыру.

Сабақтың тәрбиелік мақсаты: еңбекке баулу,  жауапкершілікке үйрету
және мұқияттылыққа тәрбиелеу. 

Сабақтың  дамытушылық  мақсаты: Пәнге  қызығушылықты  дамыту,
жаңашылдық ғылым мен техникалық жетістіктерін пайдалана білу.

Сабақтың ұзақтығы: 2 сағат (90 мин)
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Пән аралық байланыс: Материалтану, еңбек қорғау
Сабақтың құрылымы
І.  Ұйымдастыру  кезеңі: Сәлемдесу,  студенттердің  сабаққа  қатысын,

дайындығын  тексеру,  «Билайн-Алтел,  Актив-Кейсел,Теле2»  бойынша
топтарға бөлу (2 мин)

Өткен  тақырыпты  қайталау:  Никель  және  никель  қорытпаларын
доғамен пісіру (15-20 мин)

1.  Оқушылардан  өткен  тақырып  бойынша  жауап  алу  (карточка
арқылысұрақтар беру)

2.  Сәйкестікті тап! (бұл жерде оқушылар, берілген суреттердің тұсына
дұрыс атауларын жазады)

ІІ. Жаңа материалды меңгеру (30-35 мин)
1. Тірек конспектісін слайд арқылы жазу 
Слайд материалдары
Газбен  пісіру  –  пісірілетін  металл  қырларын  балқыту  және  оған

қосымша  металл  ерітіп  құю  жолымен  жанған  газдың  жалыны  арқылы
ажырамайтн қосылыс жасайтын процесс. 
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Қалыңдығы  2мм-ге  дейінгі  металл  қаңылтырларынан  жасалған
бөлшектерді  қосымша  металл  балқытпай-ақ  олардың  өз  қырларын  ерітіп
жалғастырады.

Газбен пісіру әдісі аса қарапайым, ол өте қымбат жабдықтарды қажет
етпейді. Сондықтанда өндірістің барлық салаларында кеңінен қолданады.

Газбен  пісіруді  қалыңдығы  3мм-ге  дейінгі  төменгі  немесе  орташа
көміртекті  болаттарды  біріктіруге  кең  қолданады;  сол  сияқты  кіші  және
орташа диаметрлі (600мм-ге дейінгі) құбырлардың ұштарын пісіріп жалғауға
әртүрлі қалыңдықтағы шойынмен түсті металдарды пісіруге қолданады.

Газбен  қалыңдығы 3-4мм жоғары  көміртекті  болаттарды  да  пісіруге
болады,  алайда  оған  электр  доғалы  пісіргішті  қолданған  тиімдірек.  Сол
сияқты  өте  қатты  және  қоспалы  болаттарды  пісіругеде  электр  доғалы
пісіргіш  пайдаланған  жөн.  Егер  аргонды  доғалы  пісіргішті  қолданса,
пісірудің  өнімділігі  жоғары  болады  Тапсырма  1. Танымдық  іс-әрекетті
ұйымдастыру мақсатында «Газбен  пісіру кезіндегі  қауіпсіздік  техникасы»
тақырыбы  бойынша  «Суретті  таңда»  ойынын  жүргізуге  болады.  Мысалы,
төмендегі суреттердің астына олардың қандай нәрсе (үдеріс) екенін жазыңыз:

__________________                                          __________________

Тапсырма 2.  Суретте  пісіруші  қандай қателік  жіберген?  Өз пікіріңді
жаз, айт:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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2. Электронды оқулықтан газбен пісіру туралы бейнеролик көрсету.
https://www.sso.youtube.com/watch?v=7_k6hZ0SyPo

ІІІ. Жаңа материалды бекіту (25 мин)
а. Жаңа сабақты қорытындылау ретінде, түсіндірілген сабақ конспектісі

бойынша құрастырылған сөзжұмбақты шешу:
1. Газбен пісіру кезінде қандай пісіру қолданылады? (қалыпты)
2. Газбен пісіру кезінде қандай әдістер бар, соның бірі? (құймалық )
3. Пісіру жұмыстары кезінде, пайда болатын алюминий тотығын жою

үшін нені қолданамыз? (флюс)
4. Газбен пісіру кезінде қорытпананың қасиетін жоғарлату үшін қандай

металл әсер етеді? (марганец)
5. Құймалық  алюминий  қорытпасы:  алюминий  мен  кремнийдің

қосындысы не деп аталады? (силумин)
6. Газбен пісіру кезінде қорытпананың қасиетін жоғарлату үшін қандай

металл әсер етеді? (никель)
7. Газбен пісіру кезінде қандай қорытпалар қолданылады? (ацетилен)
8. Алюминий  және оның қорытпаларын көбіне  ......

пісіреді. (түйістіріп)

б. Қорытынды сұрақтар:
- Газбен пісіру аппараттары?
- Газбен пісіру кезіндегі қауіпсіздік ережелері?
- Металдарды кесу кезінде қандай технологиялар қолданылады?
- Газбен электрлі пісіру технологиясы қалай болады?
- Газбен пісіру жабдықтары қандай?
- Пісіру жұмысында флюс пайдалану?

в. Студенттер сабақтан алған, үйренген, үйренгісі келетін мәліметтерін
тақтаға кестеге толтырады.

 

Білетінім Білгім келеді Білгенім 

ІV.  Сабақты  қорытындылау  және  бағалау:  сабаққа  дайындығын
тексеріп, бағалау. (5 мин) 

V. Үйге тапсырма: конспектіге ауызша жауапқа дайындалу Е.Жұмабаев
Металдарды доғамен және газбен пісіру технологиясы , 229 –бет. (3 мин) 
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4 Еңбек қорғау

4.1  Газбен  пісіру  кезіндегі  және  пісіру  аппараттарын
пайдаланғандағы қауіпсіздік ережелері

Газбен пісіру және кесуде негізгі қауіп көздері төмендегілер: 
- жалынның кері соққысынан ацетилен генераторының жарылуы;
- баллонның  бұрамасында  немесе  бәсеңдеткіш  клапанының  май

болуынан оттегі баллонын ашқан уақытта оның жарылуы;
- газ  жанарғысы  немесе  кескіш  жалынын  абайсыз  пайдалану.  Бұл

жағдайда пісірушінің киімі, шашы жанып, денесін күйдіруі мүмкін және өрт
шығу қауіпі бар;

- егер  пісіруші  жарық  фильтрлерін  қолданбаған  жағдайда  көзін
жарақаттауы;

- зиянды газдармен улануы (желдеткіш болмаған жағдайда).
Газбен пісіру аппараттарын пайдаланғандағы қауіпсіздік ережелері:
Эл. сүзгілер, конденсаторлар оңды болу керек (кемінде 30 Па), 500 Па

асуға тиісті емес. Инертті газдың қысымы тығыз бекітілген бақылау үшін эл.
сүзгілер  1000 Па кем емес болуға тиісті.

Қауіпсіздік техникасының ережесі бойынша әр мекемеде газбен жұмыс
істейтін  барлық  жабдықтар  мен  ацетилен  өндіретін  құралдарға  арнаулы
нұсқаулар жасалып, оның мекеменің бас инженері бекітуі керек.  

Газ жалынымен жұмыс істеу жылжымалы генераторлардан кем дегенде
10м қашықтықта, баллондар мен жанармайлардан 5м, газ магистралдары мен
газ таратқыштардан 1,5 м қашықтықта болуы керек. Егер жалын мен ұшқын
қоректендіру  көздеріне  қарай  бағытталатын  болса,  онда  оларды  металл
қалқандар қою арқылы қозғайды.

Жұмыс  алдында  қолданылатын  аппаратуралардың,  жылжымалы
ацетилен генераторының ақаусыз екендігін, баллондар мен түтіктердің тығыз
бекітілгендігін,  редукторлар  мен  құрғақ  затворлардағы  пломбаның
бұзылмағандығын  тексереді.  Газ  тарататын  қондырғылармен  жұмыс
істегенде көз жеткізіп, сулы қорғағыш қондырғының су деңгейін тексереді.
Пісірушуінің  жұмыс  орнына  жақын жерде  таза  су  құйылған  ыдыс  болуы
керек.  Онымен  қызып  кеткен  оттықтарды  суытады.  Егер  оттық  қатты
қызатын  болса,  онда  жұмысты  тоқтатады.  Жұмыс  аяқталғаннан  кейін
баллондар  мен  шкафтағы  вентильдерді  жабады,  редуктордағы  реттегіш
бұранданы шығарады,  оттықтағы вентильді  ашып тастайды,  жқмыс орнын
тазалап, қондырғыларды арнаулы жерге сақтауға қояды.

4.2  Өндірістік  микроклимат  және  санитарлық-гигиеналық
шаралар

Кәсіпорында  немесе  мекемеде   пісірушілердің  жұмыс  орны  әрбір
өндірісте  шектелген   жұмыстарына  байланысты  бекітіліп  берілген  цех
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учаскелері  белгіленеді.  Ол  жұмысшының  немесе  пісірушілердің  негізгі
жұмыс орны болып табылады.  

Пісіруші жұмысты бастар алдында киімін ауыстырып арнайы киімін
киеді.  Пісіруші  құрал-жабдықтардың  және  машиналардың  жұмыс  күйінде
тұруын және ақауларын тексеріп шығады. Ауа  жіберетін шлангінің бүтін
болуын  тексереді,  аққан  сұйық  металдарды  және  шлактарды  тазартады.
Порошок тұрған бөлменің қауіпсіздігін тексереді. Брезентті  желобтың бүтін
болуын  және  оның  ескермеуін  (жарамдылығын)  тексереді.  Дәнекерлейтін
бұйым отқа қауіпті және тез тұтанатын (бензин, керосин, кендір талшықтары,
ағаш  ұнтақтары)  материалдарға  тақау  (жақын)  тұрмауын  тексереді.  Отқа
қауіпті  оттегі  (кислород)  баллондары  тұрған  жерге  оттың,  майдың
жақындамауын  тексереді.  Пісіруді  байланыстырғанға  дейін  үстіңгі  жақ
қырларының  дәл  келетіндігіне  және  шектесетіндігіне  көз  жеткізе  отырып
арасындағы саңылаудың мөлшерін тексереді.  Техникалық тұрғыдан өлшеп
белгіленген  ауытқуларды қатаң  сақтайды.  Дәнекерлейтін  тұстағы  металды
тоттан, шлактан, майдан тазартады.  Жұмысты аяқтаған соң машинаны және
басқа  құрал-жабдықтарды  электр  жүйесінен  ажыратады.  Көмекші
құралдарын  орын-орнына  қояды  және  өрт  қауіпсіздігіне  орналған
құралдардың  дайын  тұруын және  оның  жұмыс  күйінде  тұруын тексереді.
Отқа  қауіпті  жарылғыш  немесе  тез  тұтанатын  затарды  жауып
қауіпсіздендіреді. Содан кейін тазалық жұмысын жасайды.
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ҚОРЫТЫНДЫ

Қазіргі  кезде  білім  сапасын   арттырып,  білікті  де  білімді  маман
дайындау мақсатында кәсіптік білім беру өте маңызды болып отыр. Соның
ішінде   «Газбен  және  электрмен  пісіру»  мамандығы  үлкен  сұранысқа  ие
екендігін осы тұста атап өту керек. Білікті жұмысшыларды дайындау үшін
біліктілік сипаттама, оқу және тақырыптық жоспарлар, оқыту бағдарламасы
және арнайы технология қажет екенін де ескере кеткен жөн.

Бұл ретте ЖББ мектептерден жаңа келген оқушылар, студент атанып,
кәсіптік білім беру мекемесіне жаңа білім іздеп келген кезде жаттанды әдісті
қолдана  отырып  сабақ  өткізген  оқытушы,  болашақ  маманның  өз
мамандығына деген көзқарасын күрт өзгертуі мүмкін. Сондықтан ТжКБ беру
мекемелері  өздерінің  студенттерін  барынша  дамытып,  танымдық  тұрғыда
өсуін қамтамасыз етуі тиіс. 

Дипломдық жұмыстың басты мақсатына сәйкес «Газэлектропісіруші»
мамандығы  бойынша  білім  алып  жатқан  студенттердің  сабақ  барысында
танымдық  іс-әрекетті  ұйымдастыру  мәселесі  жоғарыда  аталған  кемшілікті
түзетері хақ.

Өзіндік дүниетанымына ие студент – өз мамандығын психологиялық-
педагогикалық-әдістемелік  тұрғыдан  еш  мүдірмей  меңгеруі  тиіс.  Осы
тұрғыдан алған кезде аталған дипломдық жұмыс өзекті болып табылады.
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