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1 Пәннің мақсаты – студенттерді басқа пәндерді оқу процесінде алынған
білімдерді сапа менеджмент жүйелерін жасауды, олармен басқаруды және сапа
көрсеткіштері бойынша технологиялық процестерді басқаруды үйрету.
Пәннің міндеті – студенттерге сапа менеджмент жүйесі, сапа
менеджмент жүйесінің негізгі элементтері, жүйенін конфигурациясы, даму
перспективалары, басқару элементтері туралы, сапа менеджмент жүйесінің
элементтері, олармен басқару мүмкіншіліктері, сапа мененджмент принциптері,
жүйлерге қойылатын талаптар туралы, өңімді бағалауың жүргізуді, бар болатын
сапа жүйелерін талдауды, сапа мененджмент жүйелерін әзірлеуді (жасауды),
сапа менеджмент жүйелерін еңгізу кезінде шешімдерді жасауды және
қабылдауды үйрету.
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің:
- сапа жүйелерінің эволюциясын;
- сапа мененджмент жүйелерін құру принциптерің, жүйенін элементтерін;
- ИСО 9000 бойынша сапа жүйесінің моделін;
- кәсіпорында сапа мененджмент жүйесін жасау және еңгізу
технологиясын;
- сапа жүйелерін ақпараттық (информациялық) қамтамасыз етуін білу
керек.
2 Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: жоғары математика,
информатика, азық-түлік өнімдерінің жалпы технологиясы
3 Постреквизиты
Пәнді игеру кезінде алынған білімдер «Азық-түлік өнімдер салаларының
кәсіпорындарын жобалау» пәнін меңгергенде және дипломдық жобалауды
орындау қажет болады

4 Пәннің мазмұны
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары
№
п/п

Тақырыптың аты

1 Кіріспе. Пәннің мақсаттары
және міндеттері.
2 Сапа жүйелерін құру тарихы
3 TQM (сапаның жалпыға
бірыңғай менеджмент )
принциптері
4 ИСО 9000:2000 халықарарлық
стандарттар бойынша сапа
менеджмент жүйелерінің негізгі
ережелері
5 Сапа мененджмент жүйелерің
жасау, еңгізу және
функционалдау кезіндегі ісәрекеттер тәртібі.
6 Сапа бойынша жетекшілік
элементтерінің мазмұны.
7 Кәсіпорынды басқарудың
үйлестірілген жүйесінде сапа
жүйесінің рөлі мен әдістері.
БАРЛЫҒЫ

Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық сағаттар
саны
практизертха- студия жеке СӨЖ
дәрістер
калық
налық
-лық
(сем)
1

2

-

-

1
1

2
2

-

15
15

3

2

-

15

3

2

-

15

3

2

-

15

3

3

-

15

15

30

-

90

4.2 Пән тақырыптарының мазмұны
1 тақырып. Кіріспе. Пәннің мақсаттары және міндеттері.
Сапа мененджмент жүйелерінің негізгі ережелері, негізгі терминдер және
анықтамалар: сапа, менеджмент, ұйымдастыру, процесс, өнім, сипаттамалар,
сәйкестік, құжаттама, бағалау, аудит, процестердің және өлшеулердің сапасы.
Өңім сапасына әсер ететін факторлар.
2 тақырып. Сапа жүйелерін құру тарихы
Сапа жүйелерінің жасау тарихы. Жүйелік келісімнің пайда болуы. БИП,
СБТ, КАНАРСПИ, НОРМ, КСУКП сапа жүйелері. Артықшылықтары және
кемшіліктері.
3 тақырып. TQM (сапаның жалпыға бірыңғай менеджмент) принциптері.
TQM (сапаның жалпыға бірыңғай менеджмент ) принциптері, олардың
ИСО 9000 бойынша сапа менеджмент жүйесімен өзара байланысы. 9000
сериялы ИСО 9000 халықаралық стандарттарының құрылымы. Сапа түйінінің
сапа менеджмент жүйесімен байланысы.

4 тақырып. ИСО 9000:2000 халықарарлық стандарттар бойынша сапа
менеджмент жүйелерінің негізгі ережелері
ISO 9000:2000 бойынша сапа менеджмент жүйелерінің негізгі ережелері:
сапа менеджмент жүйелерінің қажеттілігін дәлелдеу, сапа мененджмент
жүйелеріне және өңімге қойылатын талаптар, сапа мененджмент жүйесіне
жүйелік көзқарас, процестік көзқарас, сапа саласындағы саясат және
мақсаттары, жоғары басшылықтың рөлі, құжаттама, сапа менеджмент
жүйелерін бағалау, тұрақты жақсарту, статистикалық әдістердің рөлі, сапа
менеджмент жүйелерінің және басқа менеджмент жүйелерінің бағытталуы.
Сапа мененджмент жүйелері және жетілдіру модельдерінің өзара
байланыстары.
5 тақырып. Сапа мененджмент жүйелерің жасау, еңгізу және
функционалдау кезіндегі іс-әрекеттер тәртібі.
Сапа мененджмент жүйелерің жасау, еңгізу және функционалдау кезіндегі
іс-әрекеттер тәртібі. Іс-әрекеттердің типтік алгоритмы. Сапаны басқарудың
аспектілері және функциялары. Сапаны басқарудың құрылымдық және
функционалдық сызбалары (схемалары). Сапаны қамтамасыз ету модельдері.
Сапаны бақылау.
Кәсіпорынның сапа саласындағы саясаты. Саясатты жасау кезіндегі
мақсаттары және міндеттері. Сапа менеджмент жүйелерін жасау және енгізу
жөніндегі өз міндеттерін қамтамасыз ету. Саясатты дайындау.
6 тақырып. Сапа бойынша жетекшілік элементтерінің мазмұны.
Сапа бойынша жетекшілік. Негізгі белгіленуі. Мазмұны. Сапа бойынша
жетекшіліктің құрылымы.Сапа бойынша жетекшілік элементтері, оның
мазмұны. Басшылықтың жауапкершілігі. Ресурстардың менеджменті. Өнім
өңдірісі. Сапа менеджментін құру кезіндегі урдістік келісім. Өнім сапасын
қамтамасыз ету сұлбасы. Сапа жүйелерінін сертификаттауы және аудиты.
7 тақырып. Кәсіпорынды басқарудың үйлестірілген жүйесінде сапа
жүйесінің рөлі мен әдістері.
Кәсіпорынды басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы. Сапаны
басқарудың құрылымдық және функционалдық сұлбалары. Сапаны қамтамасыз
ету: сапа көрсеткіштері бойынша технологиялық процестерді басқару, өңімді
өндіруде, пайдалануда және жөндеуде сапаны талдау және қамтамасыз ету
әдістері. Сапаны төмендететін себептерді анықтау және оларды жою тәсілдері.

4.3 Тәжірибелік сабақтар мазмұны
1) 2-тақырып. НАССР жүйесінің принциптері.
«Азық-түлік өнімдердің қауіпсіздік менеджментінің жүйелері» ИСО
22000 ХС негізгі принциптерімен танысу.
Тамақ өнімдерін өндірумен байланысты потенциалды тәуекелдер мен
қауіптерді барлық кезеңдерінде анықтау және қауіптердің (тәуекелдердің)
пайда болу ықтималдығын бағалау және оларды бақылау үшін сақтандырушы
шараларды анықтау бойынша тәжірибелік дағдыларын үйрену.
2) 3-тақырып. Сапа түйіні
Сапа түйінінің құрылымын және элементтерін зерттеу
3) 4-тақырып. Сапа саласындағы саясат
Сапа жүйесінің «Сапа саласындағы саясат» құжатының құрылымымен
мазмұның зерттеу.
4) 5-тақырып. ИСО 9001-2000 халықаралық стандарт.
ИСО 9001-2000 халықарарлық стандартының құрылымы және мазмұны;
5) 6-тақырып. Сапа жүйесі элементерінің құрамы және мазмұнына талаптар
Сапа жүйесі элементерінің құрамы және мазмұныны. Сапа жүйелерінің
нақты элементтері және бағыныңқы элементтерінің мазмұны;
6) 7-тақырып. Сапа жөніндегі жетекшілік
Сапа бойынша жетекшіліктің құрамына және мазмұны.
4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны
4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі
№
СӨЖ түрі

Есеп беру нысаны

Бақылау түрі

5 семестр
1
Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы
2 Практикалық сабақтарға дайындық, Қажетті схемаларды
Зертханалық
үй тапсырмаларың орындау
дайындау, есеп беру жұмысты қорғау
3 Аудиториялық сабақтар мазмұнына
Конспект
Конспекті тексеру,
кірмеген материалды зерделеу
коллоквиум
4
Бақылау жұмыстарға дайындық
МБ1, МБ2, (тестілеу)
Барлығы:
6 семестр
1
Дәріс сабақтарына дайындық
Сабаққа қатысуы
2 Практикалық сабақтарға дайындық, Қажетті схемаларды
Зертханалық
үй тапсырмаларың орындау
дайындау, есеп беру жұмысты қорғау
3 Аудиториялық сабақтар мазмұнына
Конспект
Конспекті тексеру,
кірмеген материалды зерделеу
коллоквиум
4
Бақылау жұмыстарға дайындық
МБ1, МБ2, (тестілеу)
Барлығы

Сағатқа
шаққандағы
көлемі
10
10
10
15
45
15
10
10
10
90

4.4.2 Студенттердің өздігінен оқуына бөлінген тақырыптардың тізімі
1) Кіріспе. Пәннің мақсаттары және міндеттері.
Сапа түсінігі мен технологияларының эволюциясы. Сапаны басқаруға
әкімшілік және экономикалық келісімдер.
2) Сапа жүйелерін құру тарихы
Қызметті жетілдірудің негізгі бағыттары. Жоғарғы жетекшіліктің қызметі.
3) TQM (сапаның жалпыға бірыңғай менеджмент) принциптері.
«Сапа тұйіннің» сапа менеджмент жүйесімен байланысы.
Кәсіпорын қызметін жетілдіру. Стратегия мен тактиканы қалыптастыру
және қысқа мерзімді жоспарлау.
4 ) ИСО 9000:2000 халықарарлық стандарттар бойынша сапа менеджмент
жүйелерінің негізгі ережелері
Жетекшілік органдар. Қызметті жақсарту жөніндегі Кеңестін жұмысы.
Ағымды талаптар мен жеткен нәтижелерді бағалау.
5) Сапа мененджмент жүйелерің жасау, еңгізу және функционалдау
кезіндегі іс-әрекеттер тәртібі.
Қызметті жақсартуды жетекшілік ету: үгіттеу және оқыту. Объектілер,
ресурстар мен жетекшілік ету әдістері. Басқару персоналдың рөлі. Ұжымдық
басқару.
6) Сапа бойынша жетекшілік элементтерінің мазмұны.
Басқару персоналын оқыту. Құрылымдық бөлімшелердің
жетілдіру жөніндегі топтар.

қызметін

7 ) Кәсіпорынды басқарудың үйлестірілген жүйесінде сапа жүйесінің рөлі
мен әдістері.
Еңбекті ұйымдастыру және ақысын төлеу принциптері. Карьераны
жоспарлау.
Ұсыныстарды
беру
және
жұмысты
жақсарту
бағдарламалары.Жабдықтаушылармен (жеткізушілермен) контракт негізінде
өзараәрекеттесу. Жабдықтаушыларды оқыту және ынталандыру.

5 Ұсынылған әдебиеттер
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