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1. Оқу пәнінің паспорты.
Пәннің атауы «Стандарттау»
Міндетті компонент пәні
Кредиттер саны және зерделеу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 2
Семестр: 4
Аудиториялық сабақтардың барлығы – 30 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Практикалық/ семинарлық сабақтар – 7,5 сағат
Зертханалық сабақтар – 7,5 сағат
СӨЖ – 60 сағат
соның ішінде ОСӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 4 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер
Осы пәнді игеру үшін келесі пәндерді оқып меңгерген кезде алған
білімдер, шеберлік пен дағдылар қажет: математика, физика, химия, т.б.
Постреквизиттер
Осы пәнді оқып меңгеру кезінде алынған білімдер, шеберлік пен
дағдылар келесі пәндерді игеру үшін қажет: метрология, сертификаттау,
өлшеудің жалпы теориясы және т.б.
3. Пән, мақсаттары және міндеттері.
Пәннің мәні.
«Стандарттау» пәні осы мамандық үшін міндетті оқылатын арнайы пән
болып саналады. Пәннің тақырыптық жоспарында әр көлемде метрология,
стандарттау және сертификаттау туралы теориялық ережелерін және
тарауларын қамтиды.
Пәнді оқыту мақсаттары.
«Метрология, стандарттау және сертификаттау» пәнін оқытудың мақсаты
- студенттерді өлшемдер туралы ғылымның мәселелері, олардың бірлігін
қамтамасыз ету әдістері және Қазақстан Республикасының территориясында
пайдаланатын, талап етілетін дәлдікке қол жеткізу тәсілдері бойынша

теориялық және практикалық даярлау. Студенттердің бойында тіршілік
әрекетінің қауіпсіздігін және қоршаған ортаны қорғауды басқаруды
метрологиялық қамтамасыз етудегі білімін, ілімдері мен дағдыларын
қалыптастыру.
Пәнді зерделеудің міндеттері.
«Метрология, стандарттау және сертификаттау» пәннің міндеттері қоршаған ортаны қорғау объектілерін стандарттау, техника мен технологияны
сертификаттау және қоршаған ортаның, еңбек жағдайларының және оның
қауіпсіздігінің сапасын нормалау бойынша білімді меңгеру.
4. Білімдерге, машықтарға, дағдыларға және құзыретті болуға талаптар.
Осы пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студенттердің:
түсінігі болуы керек:
- стандарттаудың тарихы және қазіргі жағдайы туралы,
- стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру туралы,
- стандарттаудың құқықтары, ұйымдастырушы және әдістемелік негіздері
туралы;
білуі керек:
- стандарттаудың мәні мен мазмұнын,
- стандарттарды әзірлеу технологиясын,
- стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың міндетті талаптарын
сақтауды мемлекеттік бақылау жүйесін;
қолдана білуі керек:
- стандарттау бойынша жұмыстарды жоспарлау мен жүргізу үшін
компьютерлік технологияларды,
- стандарттарды әзірлеу ережелерін практикада қолдана білу,
- стандарттарға өзгерістер енгізуді және оларды жоюды,
- стандарттау бойынша ақпараттық базаны;
дағдыларын игеруі керек:
- стандарттау бойынша нормативтік құжаттамамен жұмыс істеу;
- қолданылып жүрген стандарттарды қайта қарау;
- стандарттау бойынша нормативтік құжаттаманы жүйелі тексеруді жүзеге
асыру;
- стандарттау саласындағы оның отандық және шет елдік тәжірибені
зерделеу және жүйелендіру;
құзыретті болуы керек:
- стандарттаудың құқықтық және заңдық саласында,
- стандарттау бойынша қызметті ұйымдастыру саласында,
- нормативтік құжаттаманы әзірлеу және оны қолдану мәселелерінде.

5 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі

№
р/с
1
2

3

4
5
6
7

Тақырыптардың
атауы
Кіріспе
Мемлекеттік (ұлттық)
стандарттау жүйесі
Жалпы техникалық және
ұйымдастырушы-әдістемелік
стандарттардың салалық
кешендері. Құрылымы және
тағайындалуы
Стандарттаудың ғылымиәдістемелік негіздері.
Стандарттау әдістері.
Өнім сапасының көрсеткіштерін
және оның элементтерін
стандарттау.
Әр түрлі салаларды стандарттау
Стандарттаудың экономикалық
тиімділігі
Барлығы: 90 (2 кредит)

Сабақ түрлері
бойынша байланыс
сағаттарының саны

СӨЖ

дәріс

прак

зерт

барлығы

1
3

2

1

2
10

соның
ішінде
ОСӨЖ
3

2

1

1

12

3

3

1,5

2

12

3

2

1

1

10

2

2
2

1
1

1
1,5

6
8

2
2

15

7,5

7,5

60

15
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