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1. Оқу пәнінің паспорты.
Пәннің атауы «Сертификаттау»
Арнайы мамандық үшін тандау бойынша компонент.
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.
«Сертификаттау» 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.
«Сертификаттау»
пәнін
зерделеудің
мақсаты
Қазақстан
Республикасындағы сертификаттаудың негізгі принциптері мен ережелері,
сертификаттаудың қолданылу салалары, сәйкестікті растау сұлбалары мен
жүйелері, өнімдер мен қызметтердің сәйкестігін растау жүргізу ережелері мен
тәртібі, сертификаттауды ғылыми-техникалық қамтамасыз ету, сапа жүйелерінің
сәйкестігін растау ережелері мен тәртібі туралы білімді қалыптастыру болып
табылады.

Пәнді зерделеудің міндеттері.
- сертификаттау даму негізгі тенденциялары
сертификаттау саласындағы ҚР заңдарының
құрылымы және негізгі ережелері
сәйкестікті растауды нормативтік-әдістемелік
қамтамасыз ету
4. Білімдерге, машықтарға, дағдыларға және құзыретті болуға талаптар.
Осы пәнді оқып меңгеру нәтижесінде студенттердің:
Қазақстандағы және шетелдегі сертификаттаудың тарихы және қазіргі
даму бағыттары, сертификаттаудың салалық ерекшеліктері туралы,
шығарылатын және әкелінетін өнімнің сапасын арттырудағы сертификаттаудың
ролі, саудадағы техникалық тосқауылдарды жою туралы, сәйкестікті растау
бойынша халықаралық және аймақтық ұйымдар туралы түсінігі болуы керек;
сертификаттау бойынша заңды және нормативтік құжаттарды,
әдістемелік материалдарды, өнім мен қызметтердің сәйкестігіне растау жүргізу
ережелері мен тәртібін, міндетті және ерікті сертификаттау жүйелерін,
сәйкестікті растау сұлбаларын, сәйкестікті растауға сынау жүргізу ережелерін,
сапа жүйелерінің және өндірістің сәйкестігін растауды жүргізу ережелерін білуі
керек;
сертификаттау саласындағы терминологияны және нормативтіктехникалық құжаттаманы; сертификаттау саласындағы ұлттық және
халықаралық стандарттарды пайдалануды; сәйкестікті растау бойынша
жұмыстарды жоспарлау мен жүргізу үшін компьютерлік технологияларды
қолдануды; сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде өнім
сапасын және процестерді бақылау әдістерін қолдануды істей білуі керек;
сертификаттау бойынша қолданылып жүрген стандарттарды және
басқа құжаттарды қайта қарау; кәсіпорында қолданылатын стандарттарды және
сертификаттау бойынша басқа да құжаттарды жүйелі тексеруді жүзеге асыру;
сертификаттау саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу
және жүйелендіру дағдыларын иеленуі керек;
Қазақстан Республикасының мемлекеттік сертификаттау жүйесінің
негізгі ережелерінде, сәйкестікті растау сұлбалары мен жүйелерінде, сәйкестікті
растауды жүзеге асыру шарттарында, сәйкестікті растау ережелері мен
тәртібінде құзыретті болуы керек.
5 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттардың бөлінуі

№
р/с

Тақырыптардың
атауы

Сабақ түрлері
бойынша байланыс
сағаттарының саны
дәріс

прак

зерт

СӨЖ
барлығы

соның
ішінде
ОСӨЖ

1
2
3
4
5
6
7
8

Кіріспе
Сертификаттау саласындағы
терминдер мен анықтамалар
Сертификаттауды дамытудың
жағдайы және негізгі даму
бағыттары
Сертификаттау саласындағы ҚР
заңдарының құрылымы және
негізгі ережелері
ҚР сәйкестікті растау жүйесі
туралы ереже
Сертификаттаудың қолданылу
салалары
Сәйкестікті растау сұлбалары
Сәйкестікті растау
Барлығы: 90 (2 кредит)
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1
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8

2

2

1

1

8
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1
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3

2

1
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2

2

1

1

6

2
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1
1
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1
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8
6
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2
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