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1. Оқу пәннің паспорты
Пән атауы KPK 4306 Өнім сапасы және квалиметрия
Кредит саны және оқу мерзімдері
Барлығы – 3 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Аудиторлық сабақтары барлығы – 45 сағат
Дәріс сабақтары – 30 сағат
Тәжірибелік /семинарлық сабақтары - 15 сағат
СӨЖ – 90 сағат
соның ішінде СОӨЖ – 45 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 135 сағат
Бақылау нысаны
Қорытынды бақылаудың нысаны

Емтихан – 7 семестр

2. Пән, мақсаты және міндеттері
Пән тәртібі – осы пәнді оқу барысында студенттер квалиметрия принциптерімен,
квалиметрия әдістерімен танысып, өнім сапасының деңгейін бағалауын, квалиметрияның негізгі
әдістерін, бағалау жағдайын, өнім сапасын сараптық бағалауын қолдана алады.
Пәнді оқыту мақсаты – өнімнің, жұмыстар мен қызметтердің талап етілетін сапасына қол
жеткізу үшін сапа деңгейін жүйелі басқарумен сандық анықтау бойынша практикалық дағдыларды
қалыптастыруды, теориялық базаны құру.
Пәнді оқыту міндеттері келесі болып табылады: квалиметрияның теориялық мән
негіздерін және әдістерін оқу; сапа бағалауына жататын ұғымдарын оқыту; квалиметриялық
шкалаларды оқыту; техникалық өнімнің қасиеттер көрсеткіштерінің классификаттауын және
сапаның анықтау технологиясын оқыту; техникалық өнімнің сапа бағалау әдісін оқыту.
3. Білімге, түсінуге, қолдануға және компетенцияларға арналған талаптар
- еліміздегі және шетелдегі стандарттау мен квалиметрияның тарихы және қазіргі жағдайы
туралы;
- өмір деңгейінің өнімдер мен қызметтер сапасымен байланысы туралы;
- квалиметрияның, стандарттау мен сертификаттау байланысы туралы;
- квалиметрияның технологиясының негіздері туралы;
- сапа көрсеткіштерінің сандық мәндерін анықтау үшін бастапқы деректерді жинау және
өндеу туралы түсінігі болуы керек;
- стандарттау бойынша заңды және нормативтік құқықтық актілерді, әдістемелік
материалдарды;
- өнім сапасын мемлекеттік қадағалау, ведомство аралық және ведомстволық бақылау
жүйесін;
- өнімнің негізгі техникалық және консруктивтік сипаттамаларын, өнім сапасының
деңгейін бағалау принциптері мен әдістерін өнім сапасы көрсеткіштерін таңдау ерекшелігін;
- өнім сапасын бақылауды ұйымдастыруды, әдістері мен құралдарын;
- өнім сапасын талдау, технологиялық процестердің сапасын статистикалық бақылауды
және басқаруды ұйымдастыруды тәсілдерін білуі керек;
- өнім сапасын арттыруды болжау және жоспарлау кезінде өнім сапасы көрсеткіштерінің
құрамын;
- өнім сапасы туралы деректерді талдау әдістерін және ақаулық себептерін іздестіру
тәсілдерін;
- өнім сапасын арттыру бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік
технологияларды;

- өнім мен сапа жүйелерін сертификаттау бойынша жұмыстарды орындау кезінде өнімдер
мен процесстердің сапасын бақылау әдістерін;
- өнім сапасын бақылау үшін бақылау-өлшеу және сынау техникасын қолдана білуі керек;
- өнімнің әр түрлерінің сапа көрсеткіштерінің есептеу мен таңдау;
- өндірісті жетілдіру үшін өнім сапасын бақылау бойынша есептерді шешу дағдыларын
игеруі керек;
- бұйым сапасының деңгейін бағалау алгоритмін таңдау саласында құзыретті болуы
керек.
Пререквизиттер
«Өнім сапасы және квалиметрия» пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде
алынған білім, икемділік және машықтар қажет: математика, өлшеудің жалпы теориясы,
метрология, стандарттау және сертификаттау; өнім сапасын және процесстерді бақылау мен
басқарудың статистикалық әдістері.
Постреквизиттер
«Өнім сапасы және квалиметрия» пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және
машықтар келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: стандарттау, сертификаттау және техникалық
өлшеулер; илем өнімдердің сапасын бақылау.
4. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспар
Сабақ түрлері бойынша академиялық сабақтарды тарату
№
р/б
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7
8

Тақырыптар атауы

Кіріспе. Курстың тақырыбы және
мазмұны. Квалиметрия принциптері.
Квалиметрия әдістері.
Квалиметрия туралы жалпы мәліметтер.
Елдегі және шетелдердегі
квалиметрияның тарихы және қазіргі
жағдайы.
Өнеркәсіптік өнімнің жіктелуі. Сапа
көрсеткіштерінің номенклатурасы. Өнім
сапасының көрсеткіштерін оның
біртектілігі бойынша жіктеу.
Өнім сапасының деңгейін бағалау.
Квалиметрияның негізгі әдістері. Бағалау
жағдайы. Өнім сапасын сараптық бағалау.
Сапа көрсеткіштерінің номенклатурасын
анықтау. Көрсеткіштер салмағының
коэффициентерін анықтау.
Квалиметриялық шкалалар.Реттік шкала.
Аралықтар шкаласы. Қатынастар
шкаласы.
Сапа деңгейін бағала әдістемесін
жасаудың негізгі ережелері.
Өнім сапасының деңгейін бағалаудың
дифференциалдық әдісі. Өнім сапасының
деңгейін бағалаудың кешенді әдісі.

Сабақтар
түрлері ОӨЖ
бойынша аудиторлық
сағаттар саны
Дәріс
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4
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Басты көрсеткіш бойынша сапа деңгейін
бағалау. Интегралды көрсеткіштің
көмегімен өнім сапасының деңгейін
бағалау.Орташа салмақталған
көрсеткіштің көмегімен өнім сапасының
деңгейін бағалау. Өнім сапасының
деңгейін бағалаудың аралас әдісі.
Өнімді қолданудың әр түрлі жағдайларын
есепке алу. Шекті және номинал мәндер
әдісі.
Барлығы: 135
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