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1. Оқу пәнінің паспорты.
Пәннің атауы «Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау»
Міндетті компонент пәні
Кредиттер саны және зерделеу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Аудиториялық сабақтар: барлығы – 45 сағат
Дәрістер – 30 сағат
Практикалық/ семинарлық сабақтар – 15 сағат
СӨЖ – 90 сағат
соның ішінде ОСӨЖ – 22,5 сағат
Жалпы еңбексыйымдылығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 7 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: математика, физика, химия,
өлшеудің жалпы теориясы, стандарттау, метрология, сертификаттау,
квалиметрия және т.б.
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету,
сапа менеджменті жүйесі.
3. Пән, мақсаттары және міндеттері.
Пәннің мәні.
«Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау» пәні осы мамандық үшін
міндетті болады және өзіне әр көлемде сынаудың, бақылау мен өнім
қауіпсіздігінің ережелерін және тарауларын қамтиды.
Пәнді оқыту мақсаттары.
«Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау» пәнін оқытудың мақсаты
- сынау мен бақылауды өткізу туралы теориялық білімді алу және сынау мен
бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру, жүргізу әдістерінің негізгі ережелері
туралы білімді қалыптастыру болады.
Пәнді зерделеудің міндеттері.

Сынаудан өткізу, өнім қауіпсіздігі мен бақылау пәні мамандықтың арнайы
пәндерінің бірі болып саналады және ұйымдастырушылық, әдістемелік және
техникалық сұрақтарды шешу кезінде қолдану үшін сынау нәтижелерін өңдеу
туралы білімді оқу, сынау теориясының негіздерін қарастыру болады.
4. Білімдерге, машықтарға, дағдыларға және құзыретті болуға талаптар.
Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің
түсінігі болуы керек:
- өнім сапасын қамтамасыз ету жүйесінде сынау міндеттері туралы;
- сынауды технологиялық, математикалық, әдістемелік, метрологиялық
және ақпараттық қамтамасыз етуді дамытудың қазіргі деңгейі туралы;
- сертификаттау және сынау сапасының жүйелері туралы
білуі керек:
- механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсер етуіне
сынау жүргізу әдістемесі мен технологиясын пайдалануды
дағдыларын иеленуі керек:
- сенімділікке сынау нәтижелерін жоспарлау және өңдеу;
- механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсер етуіне
сынаудың жеке фрагменттерін орындау;
- сынау нәтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы шешімдерді
қабылдау
құзыретті болуы керек:
- сынау мен бақылауды жоспарлау, ұйымдастыру, жүргізу әдістерінің
негізгі ережелерінде;
- сынауды технологиялық, математикалық, метрологиялық және
ақпараттық қамтамасыз етуді дамытудың қазіргі деңгейінде.
5 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі

№
р/с

Тақырыптардың
атауы

1
2
3
4
5
6

Кіріспе
Жалпы ережелер
Механикалық әсерлерге сынау
Климаттық әсерлерге сынау
Сенімділікке сынау
Сынауды автоматтандыру
Сынау нәтижелерін өңдеу және
талдау

7

Сабақ түрлері
бойынша байланыс
сағаттарының саны
дәрістер

практикалық

1
9
8
6
2
1
1

2
5
5
1
1

СӨЖ
соның
барлығы ішінде
ОСӨЖ

2
18
18
15
12
10
10

3
6
4
3
1,5
3

8

Сынау мен бақылауды
техникалық қамтамасыз ету
Барлығы: 135 (3 кредит)

2

1

5

2

30

15

90

22,5
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