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2. Курстың мақсаты: 

Металлургиялық процесстерде жүретін физика-химиялық құбылыстарды зерттеу. 
Балқымалар мен ерітінділердің физикалық, химиялық қасиеттерін өлшеуді үйрену. Өлшеу 
әдістерінің кемшіліктері мен артықшылықтарын талдау. Оқу барысында алған білімдерді 
практика жүзінде пайдалана білуді үйрену.  
 
3. Курстың қысқаша мазмұны: 
 Металлургиядағы заманауи ғылыми зерттеу әдістері мен аспаптарды 
қарастыру. Түсті және қара металлургияда жүретін негізгі физика-химиялық 
процесстерді қарастыру. Балқымалар мен ерітінділердің физикалық, химиялық 
қасиеттерін өлшеу әдістері мен аспаптарын қарастыру. Өлшеу әдістерінің 
кемшіліктері мен артықшылықтарын талдау. Физика-химиялық процесстерге қатысты 
металлургиялық есептеулерді жүргізу. 
 
4. Пререквизиттер: 
 
 «Физикалық химия» 
 «Металлургия негіздері»  
 «Металлургиядағы процестер мен қондырғылар» 
 «Ғылыми-зерттеу негіздері» 
 «Металлургиялық процестердің теориясы» 
 «Металлургиялық жылутехникасы және пештер» 
 «Түсті және қара металлургия» 
 
5. Постреквизиттер: 
 
 «Физка» 
 «Химия» 
  «Гидрометаллургиялық процестер теориясы» 
 «Пирометаллургиялық процестер теориясы» 
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7. Календарлы-тематикалық жоба: 
 

А
пт

ал
а

р Дәріс тақырыбы 
Практикалық 
сабақтардың 

тақырыбы 
Әдебиеттер Тапсырма Тапсыру 

уақыты 

1 

Кіріспе. 
Металлургиядағы 
негізгі ғылыми 
зерттеу 
терминдері, 
әдістері, аспаптар 

   - 

2 

Балқымалардың 
және ерітінділердің 
физика химиялық 
қасиеттері  

Өлшеу және 
өлшеуіш 
аспаптары 
қателіктері 
 

[2] б. 141-
165, 
[3] б. 183-
190, 
[6] б. 307-
318, 
[8] 1 тарау 

  

3 

Температура. 
Температураны 
өлшеу әдістері 
және оны 
бақылауға, 
өлшеуге арналған 
аспаптар 

 [2] б. 141-
165, 
[3] б. 183-
190, 
[5] б. 105-109 

  

4 

Тұтқырлық. 
Тұтқырлықты 
өлшеу әдістері мен 
аспаптары 

 [1] б. 8-14, 
[3] б. 183-
190, 
[7] 2 тарау, 
[10] б. 12–19 

СӨЖ-1. Түсті және 
қара 
металлургияда 
балқымалардың 
және ерітінділердің 
физика-химиялық 
қасиеттерін 
өлшеуде 
қолданылатын 
ғылыми зерттеу 
аспаптары 

 

5 

Тығыздық. 
Тығыздықты 
өлшеу әдістері мен 
аспаптары 

Металлургиялық 
процесстерде 
жүретін физика-
химиялық 
процесстердің 
термодинамикасын 
талдау 

[1] б. 8-14,  
[3] б. 183-
190, 
[11] Р. 82–89, 
[15] Р. 175–
185  

  

6 

Беттік керіліс. 
Балқымалардың 
беттік керілісін 
өлшеу әдістері 

 [6] б. 307-
318, 
[14] Р. 113–
123  
 

  

7 

Электр өткізгіштік. 
Балқымалардың 
электр 
өткізгіштігін 
өлшеу әдістері 

 [1] б. 8-14, 
[7] 2 тарау  

СӨЖ-2. Талдаудың 
спектралды әдістері  
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8 1-аралық аттестация    

9 

Термогравиметрия-
лық талдау әдісі 
Рентгендік 
дифракциялық әдіс 
Атомдық 
эммисиялық 
спектрлік талдау 

 [1] б. 8-14, 
[4] б. 35–49,  
[10] Р. 175–
185 

  

10 

Активтілік. 
Активтілікті 
талдау және өлшеу 
әдістері мен 
аспаптары 

Металдардың 
активтілігін 
анықтау әдістері 

[10] P. 14, 
[11] P. 141-
152, 
[13] P. 161 – 
168 
 

  

11 

Қысым. Қысымды 
бақылауға және 
өлшеуге арналған 
әдістер мен 
аспаптар 

 [3] б. 183-
190, 
[9] 3 бөлім, 
[12] Р. 13-20, 
[15] P. 11–16 

СӨЖ -3. Электролиз, 
талдаудың 
кулонометриялық 
және 
кондуктрометриялық 
әдістері 
 

 

12 

Деңгейді 
бақылауға және 
өлшеуге арналған 
әдістер мен 
аспаптар 

Ақат=Вқат+Сг типті 
реакцияның 
активтілік 
энергиясын 
есептеу 

[3] б. 183-
190, 
[5] б. 105-109 
[15] P. 11–16, 
[16] P. 21–24 

  

13 

Заттың мөлшерін 
бақылауға және 
өлшеуге арналған 
әдістер мен 
аспаптар 

 [2] б. 141-
165, 
[6] б. 307-
318, 

  

14 

Заттың құрамын 
бақылауға және 
өлшеуге арналған 
әдістер мен 
аспаптар 

 [4] б. 35–49,  
[5] б. 105-
109, 
[16] Р. 23–29  

СӨЖ -4 Талдаудың 
потенциометриялық 
әдісі 
 
 

 

15 2-соңғы аттестация    
 Экзамен    

 
 

Жұмыстарды тапсыру кестесі 
 

№ 
п/п 

Бақылау түрі Аптан
ың 

макс 
балы 

Апталар 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Макс. 

баллд
ар 

қорыт
ынды

сы 
1 Дәрісті талқылау 

белсендігі 
1,5  * * * * * *  * * * * * *  18 

2 Практикалық сабақта 
белсендігі  

2,0  * *  * *   * *  * *   16 

3 1-аралық 10,0        *        10 
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аттестация(Midterm) 
4 Студенттің өзіндік 

жұмысы (СӨЖ) 
1,5    *   *    *   *  6 

5 2-соңғы аттестация 
(Endterm) 

10,0               * 10 

 Қорытынды емтихан 40                40 
 Барлығы                 100 

 
Сабақ түрлерінің сипаттамасы: 
Дәріс және практикалық сабақтарда белсенділік таныту міндетті және Сіздің 

қорытынды балл/бағаңыздың бір бөлігін  құрайды. Дәріс материалдарын бекіте түсетін 
көптеген теориялық материалдар тек дәріс сабақтарында беріледі. Сондықтан, сабақтан қалу 
– Сіздің оқу үлгеріміңіз бен қорытынды бағаңызға әсерін тигізеді. Кез-келген себептер 
бойынша сабақтан екі рет кешігу және /немесе сабақтың соңына дейін кетіп қалған жағдайда 
бір рет сабақтан қалған болып саналады. Алайда сабаққа тек қана қатысу балды көбейту 
болып саналмайды. Сабаққа әрдайым белсенді қатысып отыру қажет. Әрбір сабаққа 
дайындалып жүру – курсқа қойылатын міндетті талап болып табылады. Оқулықта 
көрсетілген бөлімдерді және қосымша материалдарды тек практикалық сабаққа дайындық 
кезінде емес, тиісті дәріске қатысар алдында да қарау қажет.  Мұндай дайындық Сіздің жаңа 
материалды қабылдауыңызды жеңілдетеді және Сіздің университет қабырғасында терең 
білім алуыңызға ықпал етеді.  

Практикалық тапсырмалар (СОӨЖ) – өткен тақырыптар бойынша тапсырмаларды 
оқытушының жетекшілік етуімен өз бетінше орындау, Тапсырма практикалық сабақ кезінде 
беріледі. Оларды барлық студенттер ағымдық өзіндік жұмыс ретінде орындауға міндетті. Үй 
тапсырмасын орындау барысында Сіз оқулықтан және сабақта алған білімдеріңізді 
пайдалануыңыз керек. Сіздің орындаған жұмыстарыңыздың негізінде орташа баға 
шығарылады. Тапсырмаларды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі. 

Студенттің өзіндік жұмыстары (семестрлік тапсырма) – семестр ішінде пән 
бойынша өтілген материалдарды қамтитын 6 тапсырманы орындаудан тұрады. Тапсырмалар 
жазбаша түрде орындалып, орындау мерзіміне сау уақытта өткізілуі тиіс. Сіздің жазбаша 
жұмысыңыздың негізінде орташа балл шығарылады.  Жұмыстарды уақытылы орындап, 
тапсыру да ескеріледі.   

Қорытынды емтихан – курс бойынша барлық материалдарды қамтиды және 
қорытындылайды. Емтихан жазбаша өткізіледі және түрлі тапсырмаларды қамтиды: дәріс 
бойынша өтілген материалдарды қамтитын сұрақтардан, нақты тапсырмаларды практикалық 
шешуден тұрады. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағат. Емтиханда егер баға төмен болып 
қалса, оны көтеру үшін ешқандай қосымша сұрақ берілмейді. Сондай-ақ емтиханды қайта 
тапсыруға рұқсат берілмейді.  
 Баға қою саясаты: 

 Семестрдің соңында Сіздің семестр бойындағы жұмыстарыңыздың жалпы көрсеткіші 
болып табылатын қорытынды бағаңызды аласыз. Қорытынды баға «ҚазҰТЗУ» КЕАҚ 
белгілеген бағалау шкаласына сәйкес қойылады.  
 Практикалық және зертханалық зертханалық жұмыстарды бағалау критерийлері: 
тапсырманы торық орындау, мұқият есептеу және уақытында өткізу.  
 Курстық жобалау жұмыстарын (топтық жобалау) бағалау өлшемдері: жоба 
шешімдерінің креативтілігі, шешімдердің бұрынғысынан ерекшеленуі, мұқият есептеу, 
қорғау кезіндегі көрнекілік және коммуникативтілік. 
 Емтихан бағасын қою өлшемдері: дұрыс және толық жауап беру, мұқият және нақты 
баяндау.   
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Курстың саясаты мынадай талаптарды қамтиды: 
 Студент дәріс және практикалық сабақтарға дайындалып келуі тиіс. Жұмыстың 
барлық түрлерін толық жүзеге асыра отырып,  уақтылы қорғау (практикалық және өздік). 
Студент сабақтан кешікпеуі және сабақты жібермеуі, ұқыпты және міндетті болуы керек. 
Уақытында жасаған жұмысы үшін 10% ең жоғары балл көзделген. Егер, Сіз белгілі 
себептермен аралық бақылау кезеңін өткізіп алсаңыз, онда сіз емтиханға дейін оқытушыға 
ескертуге міндеттісіз. Барлық студенттерден емтихан өткізгеннен қайта тапсыру мүмкін 
емес. Себепсіз емтиханды өткізіп алған студентте оны тапсыру құқығынан айырылады.  
 
 Этика және академиялық саясатты жүргізу  
 Толерантты болыңыз және басқаның пікірін құрметтей біліңіз. Қарсылықты 
тұжырымдалған түрінде жасаңыз. Плагиат және әділетсіз жұмысқа жол берiлмейдi. Өзге 
студент үшін емтихан тапсыруға және бір-бірінен көшіруге жол берілмейді. Студенттің кез 
келген теріс  ақпараты болған жағдайда «F» бағасын алады. 
 
 Көмек: Өздік жұмыстардың орындалуын және оны қорғау, сондай-ақ зерттелген 
материал туралы қосымша ақпаратты, сондай-ақ барлық басқа да мәселелер бойынша кеңес 
жүзеге асырылады және жұмыс уақытында немесе тәулік бойы электрондық байланыс 
құралдары арқылы нұсқаушыны хабардар ету. 
 
 МжПҚБ кафедра отырысында қаралды «   »                2019 ж. хаттама №    .   
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