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1. Оқу пәннің паспорты
Пән атауы Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету
Кредит саны және оқу мерзімдері
Барлығы – 3 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Аудиторлық сабақтары барлығы – 45 сағат
Дәріс сабақтары – 22,5 сағат
Тәжірибелік /семинарлық сабақтары – 22,5 сағат
СӨЖ – 90 сағат
соның ішінде СОӨЖ – 45 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау нысаны
Курстық жұмыс – 7 семестр
Қорытынды бақылаудың нысаны Емтихан – 7 семестр
2. Пән, мақсаты және міндеттері
Пән тәртібі – «Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету» пән
«Стандарттау,
сертификаттау
және
метрология»
мамандығының
тәлімгерлерлеріне арналған және де курстық пен дипломдық жұмыстарында
метрологиялық қамтамасыз ету тапсырмаларын шешу кезінде, ғылымизерттеу жұмыстарында пайдалы болады.
Пәнді оқыту мақсаты – «Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз
ету» пәннің мақсаты тәлімгерлердің саладағы құрал-жабдықта негізгі
технологиялық процестерді сипаттайтын физикалық шамаларды өлшеу
аумағында білімі алу. Өлшеулердің қателіктерін бағалауын білу, өлшеу
аспаптарды таңдауын білу, өндірістік қызмет атқару үшін аспап паркін және
де кәсіпорынды түгелімен сертификаттауын білу.
Пәнді оқыту міндеттері келесі болып табылады: «Өндірістерді
метрологиялық қамтамасыз ету» пәнің оқып білу кезінде метрологиялық
қызметтердің құрылымымен, қызметімен, өндірісті метрологиялық
қамтамасыз етудің техникалық базасымен, өлшеу бірлігімен, дәлдігімен
қамтамасыз ету әдістерімен, метрологиялық дайындаумен және тексеру
жұмыстарын орындаумен, олардың нәтижелерін өңдеумен мен ресімдеу
ережелерімен танысады.
3. Білімге, түсінуге, қолдануға және компетенцияларға арналған
талаптар
Пәнің оқып білу нәтижесінде студент білу керек:
- конструкциялық материалдарды таңдау принципін;

- тетіктің конструкциясы мен көлік торабының құрылу принципін;
- технологиялық әбзелдің тексеру ерекшеліктерінің заңдылықтарын,
күштерді, тетіктер мен аспаптардың бекіту мінездемелерін;
- көліктің ең жоғары сапасын қамтамасыздандыратын технологиялық
әдістерді.
Пәнің оқып білу нәтижесінде студент істеу керек:
- химиялық құрам мен дайындаманы алу әдісін, материал мұралығымен
бірге технологиялық үрдісті жүзеге асыру;
- сапаның дәлдік көрсеткіштерін есептеу және болжау;
- тетік сапасына әсер ететін факторларды дифференциалдау және табу.
Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және машықтар қажет: стандарттау, метрология және
сапамен басқару статистикалық әдістері.
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және машықтар келесі
пәндерді меңгеру үшін қажет: машина жасаудағы квалиметрия, машина
шығару технологиясы.
4. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспар
Сабақ түрлері бойынша академиялық сабақтарды тарату
№ Тақырыптар атауы
р/б

1 Кіріспе
2 Метрологиялық қамтамасыз ету
міндеттері
3 Метрологиялық қамтамасыз ету
негіздері
4 Нормативтік құжаттар.
Метрологиялық қызметтер
қызметінің бағыттары
5 Өнімнің өмірлік циклінің
сатыларын қамтамасыз ететін
кәсіпорындарды метрологиялық
қамтамасыз ету (МҚЕ) жағдайын

Сабақтар
ОӨЖ
түрлері
бойынша
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сағаттар саны
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Тәж. Барлығы Соның
ішінде
ООӨЖ
2
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5

талдау
6 Өлшеу құралдарын метрологиялық
қадағалау және мемлекеттік сынау
7 Техникалық құжаттаманы
метрологиялық сараптау (МС) және
метрологиялық өңдеу (МӨ)
8 Техникалық құжаттаманы
метрологиялық бақылау
Барлығы: 135
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