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1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Деректер базалары және эксперттік жүйелер
Міндетті компонент
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 3
Семестр: 6
Барлық аудиториялық сағат саны – 90 сағат
Дәріс - 15 сағат
Зертханалық сабақ - 30 сағат
СӨЖ – 60 сағат оның ішінде СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы - 90 сағат
Бақылау түрі:
Емтихан (тестілеу, ауызша) – 6 семестр
2. Пререквизиттер
- математика
- информатика
Постреквизиттер
- сертификаттау, метрология, квалиметрия
- өнім сапасын және процестерді басқарудың статистикалық әдістері
3. Пәннің мақсаты мен міндеттері
мақсаты – деректер базаларының құрылымын, құрамы мен әзірлеу тәсілдерін
зерделеу, сондай-ақ өнім сапасының сараптық жүйелерін құруды бағалау мен
критерийлерін зерделеу.
міндеті:
- деректер базалары, деректер банктері, сараптық бағалар, сараптық
жүйелер туралы түсінігі болуы керек;
- деректер базаларын әзірлеу құрылымын, құрамы мен тәсілдерін,
деректер базаларын басқару жүйелерінің бірін, сарапшыларды іріктеу әдістері
мен критерийлерін, топтық сараптама әдістерін, сараптық жүйелерді құру
негіздерін білуі керек.
4. Білім, іскерлік, дағды мен құзыреттілікке қойылатын талаптар:
- пән терминологиясын пайдалануды, деректер базасының типін және
оны оны құру тәсілін таңдауды, деректер базаларын басқару жүйелерінің

бірінде жұмыс істеуді, сараптық жүйелерді құру үшін қажетті критерийлерді
іріктеуді жасай білуі керек;
- деректер базаларын және өнім сапасының сараптық жүйелерін құруда
практикалық дағдыларды иеленуі керек;
өнім сапасын сараптық бағалау үшін деректер базаларын қолдануда құзіретті
болуы керек.
Тәжірибелік дағдыларды қалыптасыру:
- деректер базасын баскару жуйесi (ДББЖ) деректер базасын құру және
өңдеу қуралдарын;
- деректер моделiн жасап;
- қазiргi заманғы ДББЖ-да деректер базасын құруды;
- деректер базасын жобалауды білуі керек.
Құзыретті болу:
- мәліметтер қорын жобалаудың негізгі теориясын білу;
- деректерді өңдеу және іздеуді ұйымдастыру әдістері.
Пәнді оқыту мазмұны
5. Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
№ Тақырып атауы
п/п

Сабақ түрлері бойынша
СӨЖ
аудиториялық
сағаттар
саны
дәріс
зертханалық Барлығы Оның
ішінде
СОӨЖ
2
10
5

1.

Кіріспе

2.
3.

Эксперттік жүйелер
Деректер базалары

5
8

7,5
7,5

25
25

5
5

Барлығы: 90 сағат
(2 кредит)

15

15

60

15
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