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1. Оқу бағдарламасының паспорты
Пәннің атауы «Бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары»
Міндетті компонент пәні
Кредиттер саны және оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Барлығы: аудиториялық сабақтар – 60 сағат
Дәрістер –30 сағат
Зертханалық сабақтар – 30 сағат
СӨЖ – 75 сағат
ОСӨЖ – 18,75 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылық – 135 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 6 семестр
2. Пререквизиттер және постреквизиттер
Пререквизиттер
Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған
білім, икемділік және дағды-машықтар қажет: математика, физика, химия.
Постреквизиттер
Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар
келесі пәндерді меңгеру үшін қажет: метрология, өндірістік экология,
өндірістік санитария мен гигиена.
3. Пәннің нысаны, мақсаттары мен міндеттері
Пәннің нысаны – қоршаған орта кірліктерін өлшеу мен бақылау
әдістерін студенттермен зерттеу.
Пәннің мақсаты – өлшеу әдістер бойынша студенттерді дайындау,
парамтерлерді өлшеу мен бақылау аспаптармен жұмыс істеу үшін
дағдыларды иелену, қоршаған ортаның кірлеулер; өмір тіршілігінің
қауіпсіздік саласында өлшеу мен бақылау әдістер құралдарын қолдану
бойынша машықтар мен іскерліктерді студенттерде қалыптасу.
Пәннің міндеттері - адам деңсаулық пен қоршаған табиғи ортаға
негативті әсер ететін технологиялық процесстерді өткізген кезде пайда
болатын зияңдылықтардың бақылау және өлшеу әдістері мен құралдары
білімдерін студенттермен меңгеріп алу.

4. Білімге, дағдыға, іскерлікке және біліктілікке талаптар
Осы пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студенттер:
білу керек: қоршаған орта мен технологиялық процесстердің әдістер
мен құралдары: хромотографиялық (сұйықты, газды, қағазды жүқа қабатты
хромотография),
электрхимиялық
(калориметрлік,
полярографты,
амперометрлік, титрдау, кондуктометрлік, потенциометрлік, кулонометрлік,
ионометрлік),
оптикалық
(фотокалориметрлік,
спектрофотолік,
турбидиметрлік,
нефелометрлік,
флюориметрлік,
рефрактометрлік,
спектралды), масс-спектрометрлік, спектрально-химиялық және т.б.;
істей білу керек: өмірсүру қауіпсіздік пен қоршаған орта сапасын
нормалау бойынша бақылау мен өлшеу қазіргі әдістерін қолдану;
дағдыларын иеленуі керек:
қоршаған орта жағдайы мен еңбек шарттарын анықтау бойынша
аспап пен жабдықпен жұмыс істеу;
құзыретті болуы керек:
- қоршаған орта сапасын анықтау саласында;
- қоршаған ортаны қорғау саласында бақылау құралдарын
қорғауында;
- қоршаған орта сапасын параметрлерін өлшеу сұрақтарныда
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5. Пәнді оқытудың пәндік жоспары
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Кіріспе
Бақылау мен өлшеу әдістер және
құралдардың сипаттамасы
Өлшеу мен бақылау құралдарын сынау мен
тексеріс
Өлшеулердің әдістер мен принциптері
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Қоршаған ортаның объектілерді зерттеудің
физика-химиялық әдістері
Шаңгазды режимнің вентиляция жүйесін,
микроклимат параметрлерді зерттеу
Вибрация, айқай-шу дәрежесін, жарықты
өлшеу құралдары мен бақылау әдістері
Барлығы: 135 (3 кредит)
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