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КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН  

 

(на прием 2021-2022 учебный год) 

 

 

 

 

Образовательная программа: 

6В07501  - Стартизация, сертификация и метрология 

 

 

 

 

  

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 



1 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной 

программе:  6В07501   - Стартизация, сертификация и метрология 

1. ООД PОAK 1111 Право и основы 

антикоррупционной культуры       

5 1 

2. ООД ENPLVI 1111 Экономика, навыки 

предпринимательства, лидерства и 

воспримчивости инноваций       

5 1 

3. ООД EBZh 1111 Экология и безопасность 

жизнедеятельности    

5 1 

 

Право и основы антикоррупционной культуры          – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, Основы права (школьный курс) 

Постреквизиты: Философия  

Цель: Идеологическая и политическая направленность дисциплины право и основы 

антикорупционной политики определяется задачами, вытекающими из национального 

законодательства Республики Казахстан по совершенствованию правовых знаний и 

формированию антикоррупционного мировоззрения. Методологическая направленность этой 

дисциплины предполагает: - Систематическое исследование теоретических знаний о стране и 

праве, их взаимодействии и роли антикоррупционной осведомленности в жизни человека и 

общества.  

Краткое описание дисциплины: Дисциплина позволяет продемонстрировать 

деятельность государственных механизмов, использующих правовые, экономические и 

другие средства воздействия для управления публичными процедурами; реальные 

возможности права как одного из социальных регуляторов, а также этики, в том числе 

антикоррупционной, религии, обычаев и т.д., В решении социальных, экономических и 

политических проблем современного общества; историческая преемственность правовой 

системы заимствует как собственный, так и зарубежный опыт. В рамках "права и основ 

антикоррупционной культуры" государство и право  раскрывают понятие коррупции и 

осведомленность о борьбе с коррупцией, раскрывают основы антикоррупционной культуры, 

изучают антикоррупционное законодательство и юридическую ответственность за 

коррупционные преступления. Полученные знания помогут понять общие законы развития 

социальной системы, взаимосвязь между законом и обществом, антикоррупционную 

осведомленность 

 Ожидаемые результаты:  

Знать: основы права, основные положения Конституции Республики Казахстан; 

основные положения действующего законодательства Казахстана; сущность коррупции и 

причины ее происхождения; меру морально-нравственной и правовой ответственности за 

коррупционные правонарушения; действующее законодательство, в том числе в области 

противодействия коррупции;  

Уметь: анализировать события и действия с точки зрения области правового 

регулирования и уметь обращаться к необходимым нормативным актам; ориентироваться в 

действующем законодательстве; используя закон, защищать свои права и интересы; работать 

над повышением уровня нравственной и правовой культуры; задействовать духовно-

нравственные механизмы предотвращения коррупции. 

Иметь навыки: ведения дискуссий по правовым вопросам, по вопросам применения 

норм в современный период; правового анализа различных документов; умение 



анализировать ситуации конфликта интересов и морального выбора; совершенствования 

антикоррупционной культуры; действия в ситуации конфликта интересов; 

Быть компетентным: в ведении дискуссии по правовым вопросам и применения 

правовых норм на практике; в вопросах причин  возникновения  и происхождения 

коррупции; в вопросах сущности и факторах коррупции, и ее различных проявлениях. 

 

Экономика, навыки предпринимательства, лидерства и восприимчивости 

инноваций      – 5 кредитов 

 

Пререквизиты: История Казахстана, География, биология  (школьный курс) 

Постреквизиты: Высш.мат I, Экономика предприятия 

Цель:  Целью освоения данной дисциплины является ознакомление обучающихся с 

экономическими навыками предпринимательства и восприимчивости инноваций, освоение 

понятийного аппарата и основных форм ведения бизнеса.  

Краткое описание дисциплины:  

Изучение дисциплины дает деловые и предпринимательские навыки и опыт, которые 

влияют на склонность обучающихся становиться предпринимателями с вероятностью их 

успеха. Рассматриваются проблемы деловых и предпринимательских навыков и 

компетенций, тесно связанных с более широкими вопросами, квалифицированной рабочей 

силы, миграцией и отношением к предпринимательству. Дисциплина помогает развить 

предпринимательское мышление, и обучение студентов предпринимательским навыкам и 

критическому мышлению, способствующему к принятию инновационных решений. 

 Ожидаемые результаты:  

Знать: закономерности развития экономических процессов; основные концепции, 

 созданные в течение длительной эволюции экономической мысли; принципы 

функционирования рыночного механизма, саморегулирования и государственного 

воздействия на экономику; методы генерации предпринимательских идей; правовые аспекты 

предпринимательской деятельности; 

Уметь: систематизировать знания о сущности и формах проявления экономических 

явлений и процессов; применять на практике методы научного познания экономических 

явлений.  

Иметь навыки: анализа и оценки состояния и тенденций социально-экономического 

развития национальной и мировой экономики; междисциплинарного подхода при решении 

экономических проблем; для овладения знаниями для повышения квалификации в течение 

всей жизни;  

Быть компетентным: уметь работать самостоятельно; быть способным генерировать 

новые идеи; владеть междисциплинарным подходом при решении экономических проблем 

 

Экология и безопасность жизнедеятельности     – 5 кредитов 

Пререквизиты: Биология, самопознания (школьный курс) 

Постреквизиты: Охрана труда, написание дипломной работы 

Цель: сформировать целостное представление об основных закономерностях 

устойчивого развития природы и общества.  

Краткое описание дисциплины: Формирование экозащитного мышления и 

способность предупреждения чрезвычайных ситуаций, современное состояние окружающей 

среды, природные экосистемы и техносферы.  

 Ожидаемые результаты:  

Знать: основные закономерности взаимодействия природы и общества; основные 

способы и методы защиты компонентов окружающей среды; основы законодательства в 

области  охраны окружающей среды; 



концепцию, стратегии, проблемы устойчивого развития и практические подходы к их 

решению на глобальном, региональном и локальном уровнях; основы законодательства по 

охране окружающей среды; принципы организации безопасных производственных 

процессов;  

Уметь: оценивать экологическое состояние природной среды; проводить оценку 

техногенного воздействия производства на окружающую среду;  

Иметь навыки: изучения компонентов экосистем и биосферы в целом; определения 

оптимальных условий устойчивого развития эколого-экономических систем; 

природоохранных задач; владения стандартными методиками мониторинга окружающей 

среды; оценивать состояние окружающей природной среды и степень техногенного 

воздействия производства на ее компоненты и составляющие; 

Быть компетентным: в вопросах экологии и устойчивого развития и защиты 

окружающей среды; владеть базовыми научно-теоретическими знаниями и применять их для 

решения теоретических и практических задач. 

 

2 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной программе:  

6В07501   - Стартизация, сертификация и метрология 

1 БД TM 2212 Теоретическая механика 4 3 

БД PM 2212 Прикладная механика 4 3 

2 БД NGI 2211 Начертательная геометрия и инженерная 

графика 

5 4 

БД MCh 2211 Машиностроительное черчение 5 4 

3 БД TM 2210 Технология металлов  5 3 

БД TKM 2210 Технология конструкционных 

материалов 

5 3 

 

Теоретическая механика – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Контроль качества работ и продукции  

Цель: изучение общих законов, которым подчиняются движение и равновесие 

материальных тел и возникающие при этом взаимодействия между телами. 

Краткое описание дисциплины: Дисциплина направлена на изучение основных и 

важнейших представлений о применении основных законов механики для анализа 

механических систем. Включает разделы: сила как мера механического взаимодействия тел, 

момент силы , расчет усилий в замкнутых элементах. Изучение дисциплины формирует 

знания о расчете механических систем под действием внешних сил. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: методы структурного синтеза схем механизмов и машин; способы 

модернизации схем механизмов согласно требованиям современного технологического 

процесса производства.  

Уметь: читать кинематические схемы различных механизмов и машин, оценивать их 

работоспособность; 

Иметь навыки: проводить сравнительный анализ схем механизмов и машин по 

контрольным требованиям и требованиям международного стандарта; 

Быть компетентным: проводить  кинематический, силовой и динамический анализ 

схем механизмов и машин. 

 



Прикладная механика – 4 кредита 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: Контроль качества работ и продукции  

Цель: формирование у будущих специалистов общетехнических, конструкторских 

навыков, а также навыков организации и эксплуатации механических систем, применяемых в 

конкретных отраслях производства в целом. 

Краткое описание дисциплины: В курсе теоретической механики, раздел 

кинематики, рассматриваются способы задания движения точки, определение скорости и 

ускорения точки. В разделе динамики рассматриваются законы динамики, 

дифференциальные уравнения движения точки, а также общие теоремы динамики точки. В 

курсе сопротивление материалов рассматриваются расчеты на прочность и жесткость 

статически неопределимых систем при растяжении сжатии, кручении, сложном 

сопротивлении, а также построение эпюр в простейших плоских статически определимых 

рамах. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: методы структурного, кинематического анализа; методы силового и 

динамического анализа;  

Уметь: определять способы модернизации схем механизмов согласно требованиям 

современного технологического процесса производства.  

Иметь навыки: проводить кинематический, силовой и динамический анализ схем 

механизмов и машин.  

Быть компетентным: в чтении  кинематических схем различных механизмов и 

машин, оценивать их работоспособность; 

Начертательная геометрия и инженерная графика - 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: приобретенные знания необходимы при написании  дипломной  

работы.. 

Цель: является  изучение различных методов изображения пространственных форм 

на плоскости, формирование и развитие пространственных представлений, связанных с 

исследованием геометрических свойств фигур и поверхностей по заданным изображениям. 

Краткое описание дисциплины: Инженерная графика является ступенью начального 

образования студентов правилам выполнения и оформления конструкторской документации 

и является теоретической базой построения чертежей. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: методы построения обратимых чертежей пространственных объектов; 

изображения на чертежах линий и поверхностей; способы преобразования чертежа; способы 

решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; - методы построения 

разверток с нанесением элементов конструкции на развертке и свертке;   

Уметь: использовать полученные знания при освоении учебного материала 

последующих дисциплин, а также в последующей инженерной деятельности; - решать 

задачи на взаимную принадлежность и взаимное пересечение геометрических фигур, а также 

на определение натуральной величины плоских геометрических фигур; 

Иметь навыки поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе или в сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; - 

самостоятельного снятия эскизов и выполнения чертежей различных технических деталей и 

элементов конструкции узлов изделий своей будущей специальности  

Быть компетентным: навыками изображений технических изделий, оформления 

чертежей с использованием соответствующих инструментов графического представления 

информации и составления спецификаций; навыками устной и письменной коммуникации в 

профессиональной сфере. 

 

Машиностроительное черчение – 5 кредитов 



Пререквизиты: Высшая математика, Физика 

Постреквизиты: приобретенные знания необходимы при написании  дипломной  

работы.. 

Цель: выработка знаний и навыков для выполнения и  

составления конструктивно-технологической документации. Изучения машиностроительной 

черчений сводятся к освоению навыков изложения технических идей с помощью чертежа; 

пониманию по чертежу инженерных объектов и принципа действия технического изделия; 

изучению основных правил оформления конструкторской документации. 

Краткое описание дисциплины: Инженерная графика является ступенью начального 

образования студентов правилам выполнения и оформления конструкторской документации 

и является теоретической базой построения чертежей. 

Ожидаемые результаты:  

Знать:Основы черчения и геометрии;требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД): правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

Уметь: понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

Иметь навыки:Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

Быть компетентным: в осуществлении  поиска  и использовании информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

 

Технология металлов. – 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика, Электротехника и основы электроники  

Постреквизиты: Методы испытания на транспорте  

Цель: изучение связей между составом, строением и свойствами материалов, 

принципов выбора конструкционных материалов и ознакомления студентов с современными 

методами получения и с основами технологии обработки конструкционных материалов 

литьем, давлением, сваркой, резанием и другими прогрессивными способами 

формообразования для получения заготовок и деталей машин. 

Краткое описание дисциплины: Теоретические основы и практическое 

осуществление рафинирования металлов. Очистка металлов дистилляцией. Применение 

ректификации для разделения и очистки металлов и их соединений. Перегонка металлов с 

помощью химических транспортных реакций. Способы очистки металлов путем 

кристаллизации из расплавов. Разделение металлов путем выделения из их водных растворов 

труднорастворимых соединений, а также методом кристаллизации. Электрохимическое 

разделение и очистка металлов. Использование экстракционных и сорбционных методов с 

целью извлечения, концентрирования и очистки ионов металлов. Оценка 

термодинамической вероятности протекания основных реакций и кинетических 

закономерностей перечисленных методов очистки металлов и их соединений. Методы 

установления механизма изучаемых процессов и состава извлекаемых соединений. 

Аппаратурное оформление способов рафинирования металлов. Примеры промышленного 

использования методов рафинирования металлов. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: создание совершенно новых прогрессивных технологий получения и 

обработки материалов, внедрение их в 

производство;выборсоответствующихматериаловдляэлементовконструкцийиоборудования с 

учетом требований экономичности, надежности и долговечности; изготовление, обработка и 

изменение заготовки, деталей и изделий для различных отраслей техники и технологии 

(машиностроение и приборостроение, авиационной и ракетно-космической техники, 



твердотельной электроники и т.д.) и оценка технических возможностей производственных 

установок;  

Уметь: компьютерные технологии для планирования и проведения работ; методы 

обработки результатов измерений и анализа их достоверности;  

Иметь навыки: способны рассчитывать и проектировать элементы и устройства, 

основанные на различных физических принципах действия; способны участвовать в 

технологической подготовки производства приборов различного назначения и принципа 

действия, готовность проводить экспериментальные исследования по анализу и оптимизации 

характеристик материалов, используемых в приборостроении. 
Быть компетентным: в правовой и законодательной области метрологии, в области 

организации деятельности по метрологии, в вопросах моделирования, поверки и калибровки 

средств измерений. 

 

Технология конструкционных материалов – 5 кредитов 

Пререквизиты: Высшая математика 

Постреквизиты: Методы испытания на транспорте 

Цель: раскрытие методов проектирования и методик расчета различных типов 

оборудования, используемого в составе поточных линий или технологических комплексов 

пищевых производств, а также в приобретении конструкторских навыков при разработке 

технической документации на машину. 

Краткое описание дисциплины предмет изучения «Технология конструкционных 

материалов" цель технологического процесса получения заготовок будущими специалистами 

обучение получению готовых изделий в машиностроительном производстве. В результате 

изучения данной дисциплины студенты: выбор технологических методов получения и 

обработки деталей, обеспечение высокого качества, экономизация материалов, высокая 

иметь представление о производительности труда. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: сущность процессов получения металлов и сплавов особенности 

формообразования заготовок различными способами  

Уметь: принципы получения неразъемных соединений сваркой и пайкой  физические 

основы способов обработки заготовок резанием 

Иметь навыки: правильно выбирать технологию изготовления заготовки и ее 

механической обработки в зависимости от конструктивных особенностей деталей 

Быть компетентным: материала и условий работы, определить рациональный 

способ сварки конструкций. 

 

3 курс  

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной программе:  

6В07501  - Стартизация, сертификация и метрология 

1 БД M 3216 Метрология  5 6 

БД MO 3216 Метрологическое обеспечение 5 6 

2 БД MIT 3217 Методы испытания на транспорте 5 6 

БД OPPSI 3217 Организация, планирование и 

проведение сертификационных испытаний 

5 6 

3 БД ITS 3218 Информационные технологии в 

статистике 

5 5 

БД PSK 3218 Программные статистические 

комплексы  

5 5 



4 БД AP 3219 Автоматизация производства  4 5 

БД APP 3219 Автоматизация производственных 

процессов 

4 5 

5 БД OTI 3222 Организация и технология испытаний 5 5 

БД UK 3223 Управление качеством 5 5 

6 БД SMKUK 3224 Статистические методы контроля и 

управления качеством 

4 6 

БД EKSS 322 Экономика качества, стандартизация и 

сертификация 

4 6 

7 БД OPP 3225 Основы проектирования производства 5 5 

БД OL 3225 Основы лицензирования  5 5 

8 БД OTN 3226 Основы теории надежности 5 5 

БД NTS 3226 Надежность транспортных средств 5 5 

 

Метрология  – 5 кредитов 

Пререквизиты: Квалиметрия, основы лицензирования 

Постреквизиты: Сертификация в сфере транспортной техники 

Цель: изучение основных положений теории метрологии и метрологического 

обеспечения, принципов взаимозаменяемости изделий по геометрическим параметрам, 

практики установления допусков и посадок, практики технических измерений, изучение 

основных понятий стандартизации и сертификации для достижения высокого качества 

продукции при высокой эффективности труда. 

Краткое описание дисциплины: Основные понятия, связанные с объектами 

измерения, погрешности геометрических параметров изделий, линейные размеры изделий, 

допуски размеров, единая система допусков линейных размеров и посадок, 

взаимозаменяемость сопряжений с подшипниками качения, отклонения формы и 

расположения поверхностей, шероховатость поверхностей, метрология, метрологическое 

обеспечение и единство измерений. государственная система обеспечения единства 

измерений и метрологическая служба. 

Ожидаемые результаты:  

Знать:  теоретические основы метрологии, закономерностей формирования 

результата измерения, алгоритмов обработки многократных измерений, организационных, 

научных, методических и правовых основ метрологии. 

Уметь: использовать конструкторскую и технологическую документацию в объеме, 

достаточном для решения эксплуатационных задач, выполнять технические измерения, 

пользоваться современными измерительными средствами, пользоваться имеющейся 

нормативно-технической и справочной документацией. 

Иметь навыки: выполнения измерений геометрических параметров изделий. 

Быть компетентным демонстрировать знания основ метрологии, методов и средств 

измерений физических величин; правовых основ и систем стандартизации и сертификации; 

использовать средства измерений и контроля основных параметров изделий 

 

Метрологическое обеспечение – 5 кредитов 

Пререквизиты: Квалиметрия, основы лицензирования  

Постреквизиты: Сертификация в сфере транспортной техники  

Цель: ознакомление с предметной областью деятельности бакалавров по 

стандартизации, метрологии и сертификации. 



Краткое описание дисциплины: изучение методов измерений, проверка 

метрологического контроля и экспертизы. Метрологическое обслуживание средств 

измерений. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по 

метрологии; систему контроля за стандартами и единством измерений; теорию 

воспроизведения единиц физических величин и передачи их размеров; методы обработки 

результатов измерений и средства измерений, их метрологические характеристики; правила 

проведения испытаний и приемки продукции; 

Уметь применять: компьютерные технологии для планирования и проведения работ 

по метрологии; методы обработки результатов измерений и анализа их достоверности; 

методы контроля качества продукции; 

Иметь навыки: работы с контрольно-измерительной и испытательной техникой; 

использования средств измерений, испытаний и контроля; пересмотра действующих 

стандартов, технических условий и других документов по метрологии; осуществления 

систематической проверки применяемых на предприятии стандартов и других документов по 

метрологии; изучения и систематизации передового отечественного и зарубежного опыта в 

области метрологии; 

Быть компетентными: в правовой и законодательной области метрологии, в области 

организации деятельности по метрологии, в вопросах моделирования, поверки и калибровки 

средств измерений. 

 

Методы испытания на транспорте –5 кредитов 

Пререквизиты: Методы и средства измерений и контроля  

Постреквизиты: Организация служб стандартизации 

Цель: освоение основных методов, средств испытаний и технического 

диагностирования транспортных средств и их составных частей, путей повышения 

приспособленности транспортных средств к диагностированию и методов прогнозирования 

остаточного ресурса машин.  

Краткое описание дисциплины: Основные требования к методам и средствам 

испытаний и технического диагностирования. Методы технического диагностирования. 

Средства технического диагностирования транспортных средств. Состояние и перспективы 

развития методов и средств диагностирования. Прогнозирование технического состояния 

транспортных средств. Организация технического диагностирования транспортных средств. 

Техника безопасности при диагностировании транспортных средств. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основы проектирования транспорта и методы расчетов на прочность, 

жесткость, устойчивость и долговечность элементов 

Уметь: способы оценки точности измерений и испытаний, правила проведения 

испытаний и приемки транспорта 

Иметь навыки:методы, технологию организации и проведения испытаний машин и 

механизмов 

Быть компетентным: применять контрольно-измерительную и испытательную 

технику для контроля качества технологических процессов; применять аттестованные 

методики выполнения измерений и испытаний 

 

Организация, планирование и проведение сертификационных испытаний –5 

кредитов 

Пререквизиты: Общая теория измерений 

Постреквизиты: Организация служб стандартизации  

Цель: дать знания, умения и навыки необходимые для последующего изучения 

других специальных дисциплин и в дальнейшей деятельности в качества бакалавра наук 

стандартизации, метрологии и сертификации.  



Краткое описание дисциплины: изучение основных положении методов 

планирования, организаций и проведения испытаний, системное представление о различных 

видах и типах испытаний промышленной продукции. Изготовление и сертификация  

различных изделий промышленности. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: знать, какими параметрами характеризуются указанные опасные действия и 

где, и как определить их допустимые значения 

Уметь: уметь обосновывать выбор средств измерений для измерений значений 

параметров опасных воздействий и параметров назначения испытуемой продукции; уметь 

определять причину возникновения опасного воздействия при эксплуатации продукции или 

оказания услуг 

Иметь навыки: качественное проведение сертификационных испытаний на 

обеспечение безопасности возможно только при условии понимания ими взаимозависимости 

всех происходящих в продукции процессов, как в нормальных условиях эксплуатации, так и 

при воздействии внешних факторов 

Быть компетентным: определять виды испытаний, в процессе которых будет 

оцениваться годность продукции; выбрать средства измерений испытательных режимов и 

значений параметров продукции; разрабатывать методики испытаний; обосновывать 

метрологическое обеспечение сертификационных испытаний. 

 

Информационные технологии в статистике –5 кредитов 

Пререквизиты: ИКТ 

Постреквизиты: Организация сертификации и испытаний 

Цель: является обучение студентов возможностям современных информационных 

технологий статистической обработки данных.  

Краткое описание дисциплины: изучение технических и программных средств 

реализации информационных процессов, решение функциональных вычислительных задач в 

сфере статистических исследований. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: изучение теоретических основ анализа и обработки статистических данных; 

изучение приемов анализа и обработки статистических данных с помощью 

электронных таблиц MS Excel;  

Уметь: изучение методик построения моделей статистической обработки данных с 

помощью современных прикладных статистических пакетов; 

Иметь навыки: проведение расчетов и исследование моделей статистической 

обработки данных с помощью современных прикладных статистических пакетов. 

Быть компетентным: изучение состава и функций современного прикладного 

программного обеспечения (SPSS, Statistica, Statgraphics) для анализа и обработки 

статистических данных. 

 

Программные статистические комплексы –5 кредитов 

Пререквизиты: ИКТ 

Постреквизиты: Организация сертификации и испытаний  

Цель: является формирование у студентов знаний о способах и методах 

статистического контроля и анализа с помощью программных статистических комплексов.  

Краткое описание дисциплины: общее представление о современных 

информационных технологиях, тенденциях их развития, а также их конкретных реализациях; 

работать с практическими инструментами – программными комплексами и 

информационными ресурсами; проведение расчетов и исследование моделей статистической 

обработки данных с помощью современных прикладных статистических пакетов. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные возможности современных программных статистических 

комплексов 



Уметь: наиболее распространенные системы Mathcad и MS Excel при статистической 

обработке и анализе данных, представлении полученных результатов 

Иметь навыки: решать задачи по всем методам статистики: наблюдение, 

группировки, средних величин, абсолютных и относительных отклонений 

Быть компетентным: работы со статистическими данными, бухгалтерской 

отчетностью, решение задач по финансовой математике, принятию решений в отношений 

активов и источников средств коммерческой организации результаты и принимать 

управленческие решения на основе полученной информации. 

 

Автоматизация производства –4 кредита 

Пререквизиты: Стандартизация и сертификация  

Постреквизиты: Основы теории надежности, надежность транспортных средств 

Цель: иметь представление об автоматизации технологических процессов на базе 

локальных средств и программно-технических комплексов. 

Краткое описание дисциплины: Производственный процесс как объект управления. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Методика 

построения автоматизированных и автоматических процессов. Системы автоматического 

регулирования.  Механизация и автоматизация производства. Структура и составляющие 

производственного процесса. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: сущность процессов получения металлов и сплавов, особенности 

формообразования заготовок различными способами, принципы получения неразъемных 

соединений сваркой и пайкой, физические основы способов обработки заготовок резанием;  

Уметь: правильно выбирать технологию изготовления заготовки и ее механической 

обработки в зависимости от конструктивных особенностей деталей, материала и условий 

работы, определить рациональный способ сварки конструкций;  

Иметь навыки: приобрести практические навыки: находить компромисс между 

различными требованиями должны дать будущим специалистам знаний по выбору 

технологических методов получения и обработки заготовок и деталей машин, 

обеспечивающих высокое качество продукции, экономию материала, высокую 

производительность труда; 

Быть компетентным: быть компетентным: в разработке технологических процессов 

в машиностроении; конструирования оборудования, оснастки инструмента; определении 

технико-экономического обоснования проектных решений 

 

Автоматизация производственных процессов –4 кредита 

Пререквизиты: Стандартизация и сертификация  

Постреквизиты: Основы теории надежности  

Цель: формирование у студентов знаний об основных средствах  

автоматизации механической обработки, сборки, контроля, системах управления в 

машиностроительном производстве, средствах автоматизации загрузки заготовок, 

транспортирования, складирования и других процессов  

Краткое описание дисциплины: изучение основных положений и принципов 

автоматизации производственных процессов, устройства и принципа действия технических 

средств и технологических комплексов. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: методологию формирования современной технологической базы знаний; 

основные принципы проектирования и обеспечения размерных связей автоматического 

производственного процесса; основные принципы создания средств автоматизации и их 

структуру 

Уметь: применять методы для решения задач проектирования современной 

технологии машиностроения 



Иметь навыки: о средствах автоматизации и технологии управления на всех уровнях 

производства 

Быть компетентным: о современном состоянии машиностроительной отрасли; о 

перспективах развития технологии машиностроения 

 

Организация и технология испытаний –5 кредитов 

Пререквизиты: Квалиметрия, общая теория измерении  

Постреквизиты: Организация сертификаций и испытании, испытания, контроль и 

безопасность продукции  

Цель: является изучение проблем в области организации, планирования, и 

управления производством в условиях рыночной экономики и принятие управленческих 

решений, обеспечивающих эффективную деятельность производственных систем. 

Краткое описание дисциплины: изучение основных понятий, видов и методов 

испытаний материалов и изделий. Планирование и автоматизация испытаний. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: организацию и проведение испытаний; систему испытаний; методы и средства 

испытаний; 

Уметь: процедуру оценки соответствия продукции при сертификации и меры по 

взаимному признанию результатов испытаний,  оценку качества испытаний автоматизацию 

процессов испытаний аккредитаций испытательных лабораторий; 

Иметь навыки: решать организационные, технические и правовые вопросы, 

относящиеся к разным видам испытаний; применять на практике положения нормативной 

документации; обрабатывать и оформлять результаты испытаний; 

Быть компетентным: использования на практике методов контроля за испытаниями, 

методов и средств испытаний, современных информационных технологий проведения 

испытаний. 

 

Управление качеством - 5 кредитов 

Пререквизиты: Квалиметрия, общая теория измерении  

Постреквизиты: Организация сертификаций и испытании, испытания, контроль и 

безопасность продукции  

Цель: является формирование у студентов целостного системного представления об 

управлении качеством как современной концепции управления, а также умений и навыков в 

области управления качеством продукции, услуг, работ, деятельности отечественных 

предприятий и организаций. 

Краткое описание дисциплины: формирование знаний теоретических основ 

управления качеством, практическое применение рекомендации по организации управления 

качеством продукции. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные понятия управления качеством, различные виды систем обеспечения 

качеством; методы осуществления контроля и анализа качества в производственных и 

сервисных системах; методы организации работы по совершенствованию качества; основные 

виды затрат на качество; методологию и терминологию управления качеством и 

надежностью сложных техногенных систем 

Уметь: использовать вероятностно-статистические методы оценки уровня качества 

сложных систем и изменения качества в процессе их эксплуатации на различных этапах 

жизненного цикла; правильно производить выбор вероятностно- статистических законов 

распределения для корректных оценочных расчетов уровня качества и надежности работы 

различных систем 

Иметь навыки: использовать методы обеспечения заданного качества и надежности 

сложных систем на различных этапах - от проектирования до серийного производства 

продукции; применять методы обеспечения заданного качества и надежности сложных 

систем на различных этапах: от проектирования до серийного производства продукции  



Быть компетентным: проводить структурный и функциональный анализ качества 

сложных систем с различными схемами построения; применять существующие методы 

прогнозирования при оценке качества и эксплуатационного ресурса сложных систем; 

проектировать системы управления качеством продукции, планировать организацию 

мероприятий и работ по обеспечению заданного уровня качества продукции на предприятии 

и по устранению возникающих дефектов; решать практические задачи по управлению 

качеством  в производственной и сервисной компании; применять статистические методы 

управления качеством для анализа проблем качества и их решения. 

 

Статистические методы контроля и управления качеством – 4 кредита 

Пререквизиты: Технические и физические измерения, управление качеством  

Постреквизиты: Организация служб стандартизации  

Цель: заключается в формировании комплекса знаний и умений в области 

организации системы контроля и управления качеством на промышленном предприятии с 

применением статистических методов контроля качества. 

Краткое описание дисциплины: Роль и место статистических методов в системе 

управления качеством. Инструментарий реализации статистических методов управления 

качеством  

Ожидаемые результаты:  

Знать: теоретические основы построения статистических методов контроля, способы 

анализа качества продукции, организации статистического контроля и регулирования 

технологических процессов. 

Уметь: проводить анализ качества продукции, проводить анализ организации 

статистического контроля качества и управления технологическими процессами, проводить 

анализ причинно-следственных связей, определяющих качество продукции (процесса, 

услуги), определять наиболее значимые факторы. 

Иметь навыки:  способность применять знание подходов к управлению качеством. 

Быть компетентным:  в применении статистических методов при регулировании 

качества продукции, технологических процессов, сертификационных испытаниях, 

инспекционном контроле, аудитах элементов систем качества. 

 

Экономика качества, стандартизации и сертификация – 4кредита 

Пререквизиты: Стандартизация и сертификация  

Постреквизиты: Экономика предприятия  

Цель: - формирование у обучающихся знаний о способах оценки экономической 

эффективности повышения качества и конкурентоспособности продукции, основах расчёта 

экономической эффективности от совершенствования контроля качества продукции, 

внедрения системы менеджмента качества, сертификации продукции; выработка у студентов 

способности и готовности понимать и анализировать экономические проблемы и 

общественные процессы, быть активным субъектом экономической деятельности; научить 

студентов умению проводить предварительное технико-экономическое обоснование 

проектных решений  

Краткое описание дисциплины: формирование теоретических знаний и 

практических навыков о закономерностях экономических аспектов деятельности 

предприятия и умения воздействовать на повышение экономической эффективности 

производства за счет повышения качества продукции.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: методические основы оценки экономической эффективности проектов, 

экономическую эффективность от повышения качества продукции, стандартизации и 

сертификации, особенности стандартизации в экономике качества. 

Уметь: анализировать затраты на метрологическое обеспечение производств, 

экономически обосновывать выбор схем сертификации, повышения качества продукции, 

планов по стандартизации 



 Иметь навыки: владеть компьютерными технологиями для проведения расчётов 

затрат на качество, оценки эффективности функционирования систем менеджмента качества, 

разработки планов модернизации продукции и по созданию новой конкурентоспособной 

продукции  

Быть компетентным: способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности, способностью изучать научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт в области метрологии, технического 

регулирования и управления качеством 

 

Основы проектирования производства –5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин и основы конструирования 

Постреквизиты: Системы качества  

Цель: формирование у специалиста знаний о роли и месте проведения испытаний при 

оценке качества продукции;  организации, технологии, методах и приборах проведения 

испытаний; точности и достоверности сертификационных испытаний; метрологическом 

обеспечении испытаний продукции для целей подтверждения соответствия. 

Краткое описание дисциплины: изучение основ проектирования технологических 

процессов механической обработки резанием деталей машин на базе общих принципов и 

закономерностей технологии машиностроения, принятых требований к изготовлению 

изделий высокого качества в условиях создания современных производственных процессов и 

инновационных технологий.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: основы теории и методику работы в CAE-системах, построенных на базе 

метода конечных элементов или его модификаций. построение, принципы взаимодействия и 

передачи информации, стили и подходы автоматизированного проектирования 

Уметь: создавать твердотельные геометрические модели деталей машин небольшой 

сложности, проводить расчеты напряженно-деформированного состояния деталей водной из 

CAE-систем. 

Иметь навыки: базовыми навыками работы в одной из современных 

интегрированных систем автоматизированного проектирования.   

Быть компетентным: построение, принципы взаимодействия и передачи 

информации, стили и подходы автоматизированного проектирования 

 

Основы лицензирования –5 кредитов 

Пререквизиты: Детали машин и основы конструирования 

Постреквизиты: Системы качества  

Цель:  настоящего курса является ознакомление будущих бакалавров с основными 

методами и проблемами, связанными с организацией и проведением сертификационных 

испытаний деталей и автотранспортных средств и подготовка студентов для получения 

знаний о лицензировании, которые  являются правовым режимом начала осуществления и 

прекращения определенных видов деятельности, устанавливаемых государством и процессах 

сертификации, проводимых для оценки соответствия услуг сервиса транспортных 

предприятий. 

Краткое описание дисциплины: получение знаний об основных принципах и условиях 

лицензирования на транспорте. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: методологию решения задач транспорт строения и ремонтного производства, 

– состав и структуру ремонтных предприятий, основные принципы ее построения, 

– типовые методы решении по ремонту на ПТО и в заводских цехах, 

– способы выполнения ремонтных работ деталей и узлов транспорта  

Уметь: принимать решение по ремонту и обслуживания транспорта, проводить 

диагностику грузовых и др. видов транспорта 



Иметь навыки: организовать на ремонт и обслуживание транспорта приобрести 

практические навыки, организации выполнения ремонтных работ 

Быть компетентным: уметь практически определить причины выхода из строя 

деталей и узлов транспорта, пользоваться имеющимися механизмами по 

транспортноремонтному производству, организовать технологический процесс по ремонту 

транспорта 

 

Основы теории надежности –5 кредитов 

Пререквизиты: Статистические методы управления качеством продукции 

Постреквизиты: Организация сертификации и испытаний  

Цель: является формирование у студентов базовых знаний по анализу надежности и 

долговечности оборудования, выбору основных направлений по повышению показателей 

надежности на стадии проектирования оборудования и его эксплуатации. 

Краткое описание дисциплины: базируется на знаний надежности устройств и 

агрегатов транспортных единиц, стратегии и системы обеспечения надежности. 

Теоретическая и практическая подготовка по вопросам обеспечения надежности узлов и 

агрегатов промышленной продукции.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные показатели надежности оборудования исходные преставления теории 

надежности элементы механики разрушения математические модели накопления повреждений 

факторы, определяющие вид и интенсивность изнашивания. 

Уметь: закономерности снижения надежности машин в зависимости от факторов 

механического воздействия причины и характер образования и развития трещин показатели и 

причины снижения надежности оборудования, мероприятия повышения   надежности 

влияние разброса механических свойств материала на показатели надежности 

Иметь навыки:проводить анализ показателей надежности в зависимости от условий 

эксплуатации; исследовать основные элементы механики разрушения; условия 

малоцикловой и много цикловой усталости; причины и условия образования и роста трещин 

Быть компетентным:  использовать структурные модели накопления повреждений; 

определять условия, предотвращающие образование и развитие трещин; оценивать эффективность 

мероприятий направленных на повышение надежности на стадии проектирования и эксплуатации 

 

Надежность транспортных средств – 3 кредита 

Пререквизиты: Статистические методы управления качеством продукции 

Постреквизиты: Организация сертификации и испытаний  

Цель: является в том, чтобы сформировать у будущего инженера данной специальности 

научные знания и профессиональные навыки, необходимых для анализа и оценки надежности и 

работоспособности технических систем, являющихся объектами профессиональной деятельности 

будущего специалиста. 

Краткое описание дисциплины: изучение основных принципов работоспособности, 

долговечности  и надежности узлов и агрегатов транспортных средств. Правила 

эксплуатации и критерии экономической эффективности их поддержания.   

Ожидаемые результаты:  

Знать: теоретические и нормативные основы обеспечения работоспособности технических 4 

систем на примере автомобилей. 

Уметь: основные закономерности и причины изменения технического состояния 

автомобилей и методы их определения. 

Иметь навыки: пользоваться методами расчета по обеспечению безотказной работы 

систем.  

Быть компетентным: пользоваться методами оценки и прогнозирования надежности; 

работоспособности, надёжности, качестве, техническом состоянии, их взаимодействии и 

методах определения. 

 



4 курс 

№ Цикл Код и наименование Кредиты Семестр 

Академическая степень: бакалавр техники и технологии по образовательной программе:  

6В07501 - Стартизация, сертификация и метрология 

1 БД BDES 4220 Базы данных и экспертные системы 5 7 

БД IES 4220 Информационное обеспечение базы данных  5 7 

2 ПД SSTT 4309 Сертификация в сфере транспортной 

техники 

5 7 

ПД SM 4309 Стандартизация в машиностроении  5 7 

 

Базы данных и экспертные системы – 5 кредитов 

Пререквизиты: Методы и средства измерений  

Постреквизиты: приобретенные знания необходимы для написании  дипломной  

работы  

Цель: является обучение студентов возможностям современных информационных 

технологий и баз обработки данных.  

Краткое описание дисциплины: проектирование базы данных на основе различных 

моделей данных, ознакомление с системами управления базы данных, проектирование 

структур баз данных на концептуальном и логическом уровне.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономики знаний 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации 

Уметь: методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций. 

Иметь навыки: использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации 

оценивать условия и последствия принимаемых организационно-управленческих 

решений 

Быть компетентным:  анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

оценивать влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост 

ценности (стоимости) компании. 

 

Информационное обеспечение базы данных – 5 кредитов 

Пререквизиты: Методы и средства измерений  

Постреквизиты: приобретенные знания необходимы для написании  дипломной  

работы  

Цель: является обучение студентов возможностям современных информационных 

технологий и баз обработки данных.  

Краткое описание дисциплины: изучение основных концепции разработки 

информационного обеспечения базы данных: закономерности, содержание и значение этапов 

разработки автоматизированных систем с базами данных, их роли в организации 

профессиональной деятельности. 

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации 

роль и значение информации и информационных технологий в развитии 

современного общества и экономики знаний 

Уметь: методы принятия стратегических, тактических и оперативных решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 



Иметь навыки: анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; оценивать 

влияние инвестиционных решений и решений по финансированию на рост ценности 

(стоимости) компании. 

Быть компетентным:  использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности; анализировать и проектировать межличностные, групповые и 

организационные коммуникации; оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений 

 

Сертификация в сфере транспортной техники – 5 кредитов 

Пререквизиты: общая теория измерений, основы лицензирования  

Постреквизиты:  приобретенные знания необходимы для написания  дипломной  

работы  

Цель:  настоящего курса является ознакомление будущих бакалавров с основными 

методами и проблемами, связанными с организацией и проведением сертификационных 

испытаний деталей и автотранспортных средств и подготовка студентов для получения 

знаний о лицензировании, которые  являются правовым режимом начала осуществления и 

прекращения определенных видов деятельности, устанавливаемых государством и процессах 

сертификации, проводимых для оценки соответствия услуг сервиса транспортных 

предприятий. 

Краткое описание дисциплины: приобретение навыков сертификации в сфере 

производства транспортных систем, сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

транспортных единиц, подготовка и проведение лицензирования и сертификации.  

Ожидаемые результаты:  

Знать: основные понятия и законодательные и нормативные акты, правила и 

положения, действующие в сфере производства транспортных единиц, запасных частей и 

принадлежностей, технической эксплуатации и перевозок транспортной техникой. 

Уметь: разрабатывать и реализовывать мероприятия по подготовке к лицензированию 

перевозочной деятельности; разрабатывать и реализовывать мероприятия по подготовке к 

сертификации транспортных средств, запасных частей и принадлежностей; разрабатывать и 

реализовывать мероприятия по подготовке к сертификации услуг по ТО и ТР транспортных 

средств. 

Иметь навыки:  владения методиками и процессами выполнения процедур 

сертификации и лицензирования транспортной техники. 

Быть компетентным: способностью составлять графики работ, заказы, заявки, 

инструкции, пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за 

соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов. 

 

Стандартизация в машиностроении – 5 кредитов 

Пререквизиты: общая теория измерений, основы лицензирования  

Постреквизиты:  приобретенные знания необходимы для написания  дипломной  

работы  

Цель: изучение нормативных документов по стандартизации в области 

машиностроения; порядок разработки стандартов. 

Краткое описание дисциплины: Методы стандартизаций, категорий нормативных 

документов. Задача стандартизаций, комплексные системы общетехнических стандартов, 

организация работ по стандартизаций. Нормоконтроль, экономическая эффективность 

стандартизаций, основные понятия и положения в области измерения, понятие о средстве 

измерения, точность и взаимозаменяемость, система управления качеством продукций, 

понятие точности -размеров -формы -взаимного расположения, виды посадок Система вала, 

система отверстий, порядок проведения сертификаций, основы патентных исследований. 

Ожидаемые результаты:  



Знать: документацию систем качества, единство терминологии, единиц измерения с 

действующими стандартами и международной системой единиц СИ в учебных дисциплинах, 

основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно методических 

стандартов,  основы повышения качества продукции. 

Уметь: оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой на основе использования основных положений 

метрологии, стандартизации и сертификации в производственной деятельности,  применять 

документацию систем качества,- применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов 

Иметь навыки:  организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Быть компетентным: в умении планировать поведение в профессионально 

ориентированных проблемных ситуациях, вносить коррективы. 
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Білім беру бағдарламасы: 

6B07501-Стандарттау, сертификаттау және метрология 

 

 

 

 

  

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 



1 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В07501-Стандарттау, сертификаттау және метрология 

білім беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры  

1. ЖББП KSZhKMN 1111 Құқық және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері  

5 1 

2. ЖББП EKKIKD 1111 Экономика және кәсіпкерлік, 

көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары   

5 1 

3. ЖББП ETK 1111 Экология және тіршілік қауіпсіздігі    5 1 

 

Құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негіздері     – 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, Құқық негіздері (Мектеп курсы) 

Постреквизиттер: Философия  

Мақсаты: құқық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат негіздері пәнінің 

идеологиялық және саяси бағыты Қазақстан Республикасының құқықтық білімді жетілдіру 

және сыбайлас жемқорлыққа қарсы дүниетанымды қалыптастыру жөніндегі ұлттық 

заңнамасынан туындайтын міндеттермен айқындалады. Бұл пәннің әдіснамалық бағыты: - ел 

және құқық туралы теориялық білімдерді, олардың өзара іс-қимылы мен адам және қоғам 

өміріндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы хабардарлықтың рөлін жүйелі зерттеуді болжайды. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән қоғамдық рәсімдерді басқару үшін құқықтық, 

экономикалық және басқа да ықпал ету құралдарын пайдаланатын мемлекеттік тетіктердің 

қызметін көрсетуге мүмкіндік береді; қазіргі қоғамның әлеуметтік, экономикалық және саяси 

проблемаларын шешуде әлеуметтік реттеушілердің бірі ретіндегі құқықтың, сондай-ақ 

этиканың, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы, діннің, әдет-ғұрыптардың және т.б. 

нақты мүмкіндіктерін көрсетуге мүмкіндік береді; құқықтық жүйенің тарихи сабақтастығы 

өзінің де, шетелдік тәжірибенің де "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің құқықтары 

мен негіздері" шеңберінде мемлекет пен құқық сыбайлас жемқорлық ұғымын және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы хабардарлықты ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

мәдениеттің негіздерін ашады, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және сыбайлас 

жемқорлық қылмыстар үшін заңдық жауапкершілікті зерделейді. Алынған білім әлеуметтік 

жүйені дамытудың жалпы заңдарын, заң мен қоғам арасындағы өзара байланысты, сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы хабардарлықты түсінуге көмектеседі 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуге тиіс: Құқық негіздері, Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі 

ережелері; Қазақстанның қолданыстағы заңнамасының негізгі ережелері; сыбайлас 

жемқорлықтың мәні және оның пайда болу себептері; сыбайлас жемқорлық құқық 

бұзушылықтар үшін моральдық-адамгершілік және құқықтық жауапкершілік шаралары; 

қолданыстағы, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы заңнама; 

Істеуі керек: оқиғалар мен әрекеттерді құқықтық реттеу саласы тұрғысынан талдау 

және қажетті нормативтік актілерге жүгіне білу; қолданыстағы заңнамаға бағдарлану; заңды 

пайдалана отырып, өз құқықтары мен мүдделерін қорғау; адамгершілік және құқықтық 

мәдениет деңгейін арттыру бойынша жұмыс істеу; сыбайлас жемқорлықтың алдын алудың 

рухани-адамгершілік тетіктерін іске қосу. 

Дағдылары болуы тиіс: құқықтық мәселелер бойынша, қазіргі кезеңде нормаларды 

қолдану мәселелері бойынша пікірталастар жүргізу; түрлі құжаттарды құқықтық талдау; 

мүдделер қақтығысы және моральдық таңдау жағдайларын талдай білу; сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мәдениетті жетілдіру; мүдделер қақтығысы жағдайындағы іс-әрекеттер; 

Құзыретті болуы тиіс.: құқықтық мәселелер бойынша пікірталастар жүргізу және 

құқықтық нормаларды практикада қолдану; сыбайлас жемқорлықтың туындау себептері мен 



шығу тегі мәселелерінде; сыбайлас жемқорлықтың мәні мен факторлары және оның әртүрлі 

көріністері мәселелерінде. 

 

Экономика және кәсіпкерлік, көшбасшылық және инновацияны қабылдау 

дағдылары  – 5 кредит 

 

Пререквизиттер: Қазақстан тарихы, География, биология (мектеп курсы) 

Постреквизиттер: Жоғ.мат I, Кәсіпорын экономикасы 

Мақсаты: осы пәнді игерудің мақсаты студенттерді кәсіпкерліктің экономикалық 

дағдыларымен және инновацияны қабылдаумен таныстыру, тұжырымдамалық аппаратты 

және бизнесті жүргізудің негізгі формаларын игеру болып табылады.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: пәнді оқу студенттердің табысқа жету 

ықтималдығымен кәсіпкер болуға бейімділігіне әсер ететін іскерлік және кәсіпкерлік 

Дағдылар мен тәжірибе береді. Кең ауқымды мәселелермен, білікті жұмыс күшімен, көші-

қонмен және кәсіпкерлікке қатынасымен тығыз байланысты іскерлік және кәсіпкерлік 

Дағдылар мен құзыреттер мәселелері қарастырылады. Пән кәсіпкерлік ойлауды дамытуға 

көмектеседі және студенттерді инновациялық шешімдер қабылдауға ықпал ететін 

кәсіпкерлік Дағдылар мен сыни ойлауға үйретеді. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: экономикалық процестердің даму заңдылықтарын; негізгі, 

экономикалық ойдың ұзақ эволюциясы кезінде құрылған; нарықтық механизмнің жұмыс 

істеу принциптері, өзін-өзі реттеу және экономикаға Мемлекеттік әсер ету; кәсіпкерлік 

идеяларды қалыптастыру әдістері; кәсіпкерлік қызметтің құқықтық аспектілері; 

Меңгеруі керек: экономикалық құбылыстар мен процестердің мәні мен формалары 

туралы білімді жүйелеу; экономикалық құбылыстарды ғылыми тұрғыдан тану әдістерін 

практикада қолдану. 

Дағдыларға ие болу: ұлттық және әлемдік экономиканың әлеуметтік-экономикалық 

дамуының жай-күйі мен үрдістерін талдау және бағалау; экономикалық проблемаларды 

шешу кезінде пәнаралық тәсіл; өмір бойы біліктілікті арттыру үшін білімді меңгеру; 

Құзыретті болу: өз бетінше жұмыс істей білу; жаңа идеяларды қалыптастыруға 

қабілетті болу; экономикалық мәселелерді шешуде пәнаралық тәсілді меңгеру 

 

Экология және тіршілік қауіпсіздігі       – 5 кредит 

Пререквизиттер: Биология, өзін-өзі тану (мектеп курсы) 

Постреквизиты: Еңбекті қорғау, дипломдық жұмысты жазу 

Мақсаты: табиғат пен қоғамның тұрақты дамуының негізгі заңдылықтары туралы 

тұтас түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: экологиялық ойлауды қалыптастыру және төтенше 

жағдайлардың алдын алу мүмкіндігі, қоршаған ортаның қазіргі жағдайы, табиғи экожүйелер 

және техносфералар. 

           Күтілетін нәтижелер: 

Білу: Табиғат пен қоғамның өзара іс-қимылының негізгі заңдылықтарын; қоршаған 

орта компоненттерін қорғаудың негізгі тәсілдері мен әдістерін; қоршаған ортаны қорғау 

саласындағы заңнама негіздерін, тұжырымдамалар, стратегиялар, орнықты даму 

проблемалары және оларды жаһандық, өңірлік және жергілікті деңгейлерде шешудің 

практикалық тәсілдері; қоршаған ортаны қорғау жөніндегі заңнама негіздері; қауіпсіз 

өндірістік процестерді ұйымдастыру қағидаттары; 

Істеуі керек: табиғи ортаның экологиялық жағдайын бағалау; өндірістің қоршаған 

ортаға техногендік әсерін бағалауды жүргізу; 



Дағдыларға ие болу: экожүйелер мен тұтастай биосфераның құрауыштарын зерттеу; 

экологиялық-экономикалық жүйелердің тұрақты дамуының оңтайлы жағдайларын анықтау; 

табиғатты қорғау міндеттері; қоршаған орта мониторингінің стандартты әдістемелерін 

меңгеру; қоршаған табиғи ортаның жай-күйін және өндірістің оның құрауыштары мен 

құрауыштарына техногендік әсер ету дәрежесін бағалау; 

Құзыретті болу: тұрақты даму және қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша 

ғылыми-теориялық базалық білімді меңгеру және оларды теориялық және практикалық 

міндеттерді шешу үшін қолдану. 

 

2 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит 

саны 

Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В07501-Стандарттау, сертификаттау және метрология білім 

беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры 

1 БП TМ 2213 Теориялық механика 4 3 

БП KM 2213 Қолданбалы механика 4 3 

2 БП IGGS 2212 Инженерлік графика және геометриялық 

сызба  

5 4 

БП MZhS 2212 Машина жасаудағы  сызба  5 4 

3 БП MT 2210 Металл технологиясы 5 3 

БП KMT 2210 Конструкциялық материалдар технологиясы 5 3 

 

Теориялық механика – 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы  

Мақсаты: материалдық денелердің қозғалысы мен тепе-теңдігіне бағынатын және 

денелер арасында өзара әрекеттесетін жалпы заңдылықтарды зерттеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Пән механикалық жүйелерді талдау үшін 

механиканың негізгі заңдарын қолдану туралы негізгі және маңызды идеяларды зерттеуге 

бағытталған. Бөлімдерді қамтиды: күш денелердің механикалық өзара әрекеттесуінің 

өлшемі, күш моменті , жабық элементтердегі күштерді есептеу. Пәнді оқу сыртқы күштердің 

әсерінен механикалық жүйелерді есептеу туралы білімді қалыптастырады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: механизмдер мен машиналар схемаларын құрылымдық синтездеу 

әдістері; өндірістің заманауи технологиялық процесінің талаптарына сәйкес механизмдер 

схемаларын жаңғырту тәсілдері.  

Меңгеруі керек: әртүрлі механизмдер мен машиналардың кинематикалық 

сызбаларын оқып, олардың жұмыс қабілеттілігін бағалау; 

Дағдысы: бақылау талаптары мен халықаралық стандарт талаптары бойынша 

механизмдер мен машиналардың сызбаларына салыстырмалы талдау жүргізу; 

Құзыретті болу керек: механизмдер мен машиналардың схемаларына 

кинематикалық, Күштік және динамикалық талдау жүргізу. 

 

Қолданбалы механика – 4 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: Көлік техникасының динамикасы 

Мақсаты: болашақ мамандарда жалпы техникалық, конструкторлық дағдыларды, 

сондай-ақ жалпы өндірістің нақты салаларында қолданылатын механикалық жүйелерді 

ұйымдастыру және пайдалану дағдыларын қалыптастыру. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: Теориялық механика курсында кинематика бөлімі 

нүктенің қозғалысын анықтау, нүктенің жылдамдығы мен үдеуін анықтау әдістерін 

қарастырады. Динамика бөлімінде динамика заңдары, нүкте қозғалысының 

дифференциалдық теңдеулері, сондай-ақ нүкте динамикасының жалпы теоремалары 

қарастырылады. Материалдардың кедергісі курсында сығылу, бұралу, күрделі қарсылық 

кезіндегі статикалық Анықталмайтын жүйелердің беріктігі мен қаттылығын есептеу, сондай-

ақ қарапайым жазық статикалық анықталған жақтаулардағы диаграммалардың құрылысы 

қарастырылады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:: құрылымдық, кинематикалық талдау әдістері; Күштік және 

динамикалық талдау әдістері; 

Меңгеруі керек: өндірістің заманауи технологиялық процесінің талаптарына сәйкес 

механизмдер схемаларын жаңғырту тәсілдерін анықтау. 

Дағдысы: механизмдер мен машиналардың схемаларына кинематикалық, Күштік 

және динамикалық талдау жүргізу. 

Құзыретті болу керек: әртүрлі механизмдер мен машиналардың кинематикалық 

схемаларын оқуда, олардың жұмыс қабілеттілігін бағалау. 

 

Сызба геометрия және инженерлік графика-5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: алынған білім тезисті жазу кезінде қажет. 

Мақсаты: жазықтықтағы кеңістіктік формаларды бейнелеудің әртүрлі әдістерін 

зерттеу, берілген суреттер бойынша фигуралар мен беттердің геометриялық қасиеттерін 

зерттеумен байланысты кеңістіктік көріністерді қалыптастыру және дамыту. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Инженерлік графика студенттерге жобалық 

құжаттаманы орындау және жобалау ережелеріне бастауыш білім беру сатысы болып 

табылады және сызбаларды құрудың теориялық негізі болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:кеңістіктік объектілердің қайтымды сызбаларын құру әдістері; 

сызбалардағы сызықтар мен беттердегі бейнелер; сызбаларды түрлендіру тәсілдері; 

сызбалардағы негізгі метрикалық және позициялық есептерді шешу тәсілдері; - жаймалау 

және жинақтауда конструкция элементтерін қолдана отырып, жаймаларды құру әдістері; 

Меңгеруі керек: алған білімдерін келесі пәндердің оқу материалын игеру кезінде, 

сондай - ақ кейінгі инженерлік қызметте пайдалану; - геометриялық фигуралардың өзара 

тиістілігі мен өзара қиылысуы, сондай-ақ жазық геометриялық фигуралардың табиғи 

шамасын анықтау міндеттерін шешу; 

Проблемалық міндеттерді шешу тақырыбы бойынша кітапхана қорында, 

анықтамалық әдебиетте немесе Интернет желісінде қажетті ақпаратты іздеу дағдысы болу; - 

эскиздерді өз бетінше алу және өзінің болашақ мамандығы бұйымдарының тораптары 

конструкциясының әртүрлі техникалық бөлшектері мен элементтерінің сызбаларын орындау 

Құзыретті болуы тиіс: техникалық бұйымдарды бейнелеу, ақпаратты графикалық 

ұсынудың тиісті құралдарын пайдалана отырып сызбаларды ресімдеу және 

спецификацияларды жасау дағдылары; кәсіби салада ауызша және жазбаша коммуникация 

дағдылары. 

 

Машина жасау сызу-5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Физика 

Постреквизиттер: алынған білім тезисті жазу кезінде қажет. 

Мақсаты: білім мен дағдыларды орындау және құрылымдық-технологиялық 

құжаттаманы құрастыру. Машина жасау сызбаларын зерттеу сызбаны қолдана отырып, 

техникалық идеяларды ұсыну дағдыларын игеруге; инженерлік объектілердің сызбасы мен 

техникалық өнімнің жұмыс принципін түсінуге; жобалық құжаттаманы жобалаудың негізгі 

ережелерін зерттеуге дейін азаяды. 



Пәннің қысқаша сипаттамасы: Инженерлік графика студенттерге жобалық 

құжаттаманы орындау және жобалау ережелеріне бастауыш білім беру сатысы болып 

табылады және сызбаларды құрудың теориялық негізі болып табылады. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:сызу және Геометрия негіздері; конструкторлық құжаттаманың бірыңғай 

жүйесінің (КҚБЖ) талаптары: өңделетін бөлшектердің схемалары мен сызбаларын оқу 

ережесі;жұмыс сызбалары мен эскиздерін орындау тәсілдері. 

Істей алу керек: болашақ мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңыздылығын түсіну, 

оған тұрақты қызығушылық таныту.Көшбасшы анықтаған мақсатқа және оған қол жеткізу 

әдістеріне сүйене отырып, өз іс-әрекетіңізді ұйымдастырыңыз. 

Дағдыларға ие болу: жұмыс жағдайын талдау, ағымдағы және қорытынды 

бақылауды жүзеге асыру, өз қызметін бағалау және түзету, өз жұмысының нәтижелері үшін 

жауапты болу. 

Құзыретті болу: кәсіби міндеттерді тиімді орындау үшін қажетті ақпаратты іздеуді 

және пайдалануды жүзеге асыруда. 

 

Металл технологиясы. - 5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика, Электротехника және электроника негіздері 

Постреквизиттер: көліктегі сынақ әдістері 

Мақсаты: материалдардың құрамы, құрылымы мен қасиеттері арасындағы 

байланыстарды, құрылымдық материалдарды таңдау принциптерін зерттеу және 

студенттерді қазіргі заманғы өндіріс әдістерімен және құрылымдық материалдарды құю, 

қысым, дәнекерлеу, кесу және дайындамалар мен машина бөлшектерін алу үшін 

қалыптаудың басқа да прогрессивті әдістерімен өңдеу технологиясының негіздерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Металдарды тазартудың теориялық негіздері және 

практикалық жүзеге асыру. Металдарды дистилляциялау арқылы тазалау. Металдар мен 

олардың қосылыстарын бөлу және тазарту үшін ректификацияны қолдану. Химиялық 

тасымалдау реакцияларының көмегімен металдарды айдау. Балқымалардан кристалдану 

арқылы металдарды тазарту әдістері. Сулы ерітінділерден қиын еритін қосылыстарды 

оқшаулау арқылы, сондай-ақ кристалдану арқылы металдарды бөлу. Металдарды 

электрохимиялық бөлу және тазалау. Металл иондарын алу, шоғырландыру және тазарту 

мақсатында экстракциялық және сорбциялық әдістерді пайдалану. Металдар мен олардың 

қосылыстарын тазартудың аталған әдістерінің негізгі реакциялары мен кинетикалық 

заңдылықтарының термодинамикалық ықтималдығын бағалау. Зерттелетін процестердің 

механизмін және алынатын қосылыстардың құрамын анықтау әдістері. Металдарды тазарту 

тәсілдерін аппаратуралық ресімдеу. Металдарды тазарту әдістерін өнеркәсіптік қолдану 

мысалдары. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:материалдарды алу мен өңдеудің мүлдем жаңа прогрессивті 

технологияларын жасау, оларды өндіріске енгізу;үнемділік, сенімділік және ұзақ мерзімділік 

талаптарын ескере отырып, конструкция мен жабдықтың тиісті материалдарын таңдау; 

техника мен технологияның әртүрлі салалары үшін дайындамаларды, бөлшектер мен 

бұйымдарды дайындау, өңдеу және өзгерту (машина жасау және аспап жасау, авиациялық 

және зымыран-ғарыш техникасы, қатты күйдегі электроника және т. б.) және өндірістік 

Қондырғылардың техникалық мүмкіндіктерін бағалау; 

Істей алу керек: жұмыстарды жоспарлау және жүргізу үшін компьютерлік 

технологиялар; өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың дұрыстығын талдау әдістері; 

Дағдыларға ие болу: әрекеттің әртүрлі физикалық принциптеріне негізделген 

элементтер мен құрылғыларды есептеуге және жобалауға қабілетті; әртүрлі мақсаттағы және 

әрекет ету принципіндегі аспаптарды өндірудің технологиялық дайындығына қатыса алады, 

аспап жасауда пайдаланылатын материалдардың сипаттамаларын талдау және оңтайландыру 

бойынша эксперименттік зерттеулер жүргізуге дайын. 



Метрологияның құқықтық және заңнамалық саласында, Метрологияның қызметін 

ұйымдастыру саласында, өлшеу құралдарын үлгілеу, тексеру және калибрлеу мәселелерінде 

құзыретті болу. 

 

Конструкциялық материалдар технологиясы-5 кредит 

Пререквизиттер: Жоғары математика 

Постреквизиттер: көліктегі сынақ әдістері 

Мақсаты: өндірістік желілердің немесе тамақ өндірісінің технологиялық 

кешендерінің құрамында қолданылатын жабдықтардың әртүрлі түрлерін жобалау әдістері 

мен есептеу әдістерін ашу, сондай-ақ машинаның техникалық құжаттамасын жасау кезінде 

жобалық дағдыларды игеру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: "Конструкциялық материалдар технологиясы" пәні 

болашақ мамандардың дайындамаларды алу технологиялық процесінің мақсаты машина 

жасау өндірісінде дайын бұйымдарды алуға үйрету. Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер: 

бөлшектерді алу мен өңдеудің технологиялық әдістерін таңдау, жоғары сапаны қамтамасыз 

ету, материалдарды үнемдеу, Еңбек өнімділігі туралы жоғары түсінікке ие болу.  

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: металдар мен қорытпаларды алу процестерінің мәні дайындамаларды 

әртүрлі тәсілдермен қалыптастыру ерекшеліктері 

Істей алу керек: дәнекерлеу және дәнекерлеу арқылы бір бөліктен тұратын 

қосылыстарды алу принциптері дайындамаларды кесу арқылы өңдеудің физикалық негіздері 

Дағдыларға ие болу: бөлшектердің құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты 

дайындаманы дайындау және оны механикалық өңдеу технологиясын дұрыс таңдау 

Құзыретті болуы керек: материалдар мен жұмыс жағдайлары, құрылымдарды 

дәнекерлеудің ұтымды әдісін анықтаңыз. 

 

3 курс  

№ Цикл Коды және атауы Кредит 

саны 

Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В07501-Стандарттау, сертификаттау және метрология білім беру 

бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры 

1 БП M 3216Метролия  5 6 

БП МKE 3216 Метрологиялық қамтамасыз ету 5 6 

2 БП KSA 3217 Көліктегі сынақ әдістері 5 6 

БП SSUZhO 3217 Сертификаттау сынақтарын 

ұйымдастыру, жоспарлау және өткізу 

5 6 

3 БП SAT 3218 Статистикадағы ақпараттық 

технологиялар 

5 5 

БП BSK 3218 Бағдарламалық статистикалық 

кешендер 

5 5 

4 БП OA 3219 Өндірісті автоматтандыру 4 5 

БП OPA 3219 Өндірістік процестерді автоматтандыру 4 5 

5 БП SUT 3222 Сынақтарды ұйымдастыру және 

технологиясы 

5 5 

БП SB 3223 Сапаны басқару 5 5 

6 БП SBBSA 3224 Сапаны бақылау мен басқарудың 

статистикалық әдістері 

4 6 

БП SESS 3224 Сапа экономикасы, Стандарттау және 

сертификаттау 

4 6 

7 БП OZhN 3225 Өндірісті жобалау негіздері 5 5 

БП LN 3225 Лицензиялау негіздері 5 5 



8 БП STN 3226 Сенімділік теориясының негіздері 5 5 

БП KKS 3226 Көлік құралдарының сенімділігі 5 5 

 

Метрология-5 кредит 

Пререквизиттер: Квалиметрия, лицензиялау негіздері  

Постреквизиттер: Көлік техникасы саласындағы сертификаттау  

Мақсаты: метрология және метрологиялық қамтамасыз ету теориясының негізгі 

ережелерін, геометриялық параметрлер бойынша бұйымдардың өзара алмастырылу 

принциптерін, Рұқсаттар мен қонуларды белгілеу практикасын, техникалық өлшеу 

практикасын зерделеу, жоғары еңбек тиімділігі кезінде өнімнің жоғары сапасына қол жеткізу 

үшін стандарттау мен сертификаттаудың негізгі ұғымдарын зерделеу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Өлшеу объектілерімен байланысты негізгі ұғымдар, 

бұйымдардың геометриялық параметрлерінің қателіктері, бұйымдардың сызықтық 

өлшемдері, өлшемдердің рұқсат етулері, сызықтық өлшемдер мен екпелердің рұқсат 

етулерінің бірыңғай жүйесі, тербеліс мойынтіректерімен түйісулердің өзара алмасуы, 

беттердің пішіні мен орналасуының ауытқуы, беттердің кедір-бұдырлығы, метрология, 

Метрологиялық қамтамасыз ету және өлшемдердің бірлігі. өлшем бірлігін қамтамасыз етудің 

мемлекеттік жүйесі және метрологиялық қызмет. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: Метрологияның теориялық негіздерін, өлшеу нәтижесінің қалыптасу 

заңдылықтарын, көп реттік өлшеулерді өңдеу алгоритмдерін, Метрологияның 

ұйымдастырушылық, ғылыми, әдістемелік және құқықтық негіздерін. 

Меңгеруі тиіс: пайдалану міндеттерін шешу үшін жеткілікті көлемде конструкторлық 

және технологиялық құжаттаманы пайдалану, техникалық өлшеулерді орындау, қазіргі 

заманғы өлшеу құралдарын пайдалану, қолда бар нормативтік-техникалық және 

анықтамалық құжаттаманы пайдалану. 

Дағдысы болу керек: бұйымдардың геометриялық параметрлерін өлшеуді орындау 

Құзыретті болу: метрология негіздерін, физикалық шамаларды өлшеу әдістері мен 

құралдарын; стандарттау мен сертификаттаудың құқықтық негіздері мен жүйелерін білуін 

көрсету; бұйымдардың негізгі параметрлерін өлшеу және бақылау құралдарын пайдалану 

 

Метрологиялық қамтамасыз ету -5 кредит 

Пререквизиттер: Квалиметрия, лицензиялау негіздері  

Постреквизиттер: Көлік техникасы саласындағы сертификаттау  

Мақсаты: Стандарттау, метрология және сертификаттау бойынша бакалаврлар 

қызметінің пәндік саласымен танысу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: өлшеу әдістерін зерттеу, метрологиялық бақылау 

мен сараптаманы тексеру. Өлшеу құралдарына метрологиялық қызмет көрсету. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:метрология бойынша заңнамалық және нормативтік құқықтық актілер, 

әдістемелік материалдар; стандарттар мен өлшем бірлігін бақылау жүйесі; физикалық шама 

бірліктерін жаңғырту және олардың мөлшерлерін беру теориясы; өлшеу нәтижелерін өңдеу 

әдістері және өлшеу құралдары, олардың метрологиялық сипаттамалары; Өнімді сынау және 

қабылдау ережесі. 

Қолдана Білуі керек: Метрология бойынша жұмыстарды жоспарлау және жүргізу 

үшін компьютерлік технологиялар; өлшеу нәтижелерін өңдеу және олардың дұрыстығын 

талдау әдістері; өнім сапасын бақылау әдістері. 

Дағдысы болуы тиіс: Бақылау-өлшеу және сынау техникасымен жұмыс істеу; өлшеу, 

сынау және бақылау құралдарын пайдалану; метрология бойынша қолданыстағы 

стандарттарды, техникалық шарттарды және басқа да құжаттарды қайта қарау; кәсіпорында 

қолданылатын метрология жөніндегі стандарттар мен басқа да құжаттарды жүйелі тексеруді 

жүзеге асыру; метрология саласындағы озық отандық және шетелдік тәжірибені зерделеу 

және жүйелеу. 



Құзыретті болу: Метрологияның құқықтық және заңнамалық саласында, метрология 

бойынша қызметті ұйымдастыру саласында, өлшеу құралдарын модельдеу, тексеру және 

калибрлеу мәселелерінде. 

 

Көліктегі сынақ әдістері -5 кредит 

Пререквизиттер: Өлшеу және бақылау әдістері мен құралдары 

Постреквизиттер: стандарттау қызметтерін ұйымдастыру 

Мақсаты: Көлік құралдарын және олардың құрамдас бөліктерін сынау және 

техникалық диагностикалаудың негізгі әдістерін, құралдарын, көлік құралдарының 

диагностикалауға жарамдылығын арттыру жолдарын және машиналардың қалдық ресурсын 

болжау әдістерін игеру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Сынау және техникалық диагностикалау әдістері 

мен құралдарына қойылатын негізгі талаптар. Техникалық диагностикалау әдістері. Көлік 

құралдарын техникалық диагностикалау құралдары. Диагностикалау әдістері мен 

құралдарының жай-күйі және даму перспективалары. Көлік құралдарының техникалық 

жағдайын болжау. Көлік құралдарының техникалық диагностикасын ұйымдастыру. Көлік 

құралдарын диагностикалау кезіндегі қауіпсіздік техникасы. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: көлік дизайнының негіздері және элементтердің беріктігін, қаттылығын, 

тұрақтылығы мен беріктігін есептеу әдістері 

Істей алу керек: өлшеу және сынау дәлдігін бағалау тәсілдері, көлікті сынау және 

қабылдау ережелері 

Дағдылары болуы тиіс: машиналар мен механизмдерді сынауды ұйымдастыру және 

жүргізу әдістері, технологиясы 

Құзыретті болу: технологиялық процестердің сапасын бақылау үшін Бақылау-өлшеу 

және сынау техникасын қолдану; өлшеулер мен сынақтарды орындаудың аттестатталған 

әдістемелерін қолдану 

Сертификаттау сынақтарын ұйымдастыру, жоспарлау және жүргізу -5 кредит 

Пререквизиттер: жалпы өлшеу теориясы 

Постреквизиттер: стандарттау қызметтерін ұйымдастыру 

Мақсаты: Стандарттау, метрология және сертификаттау ғылымдарының бакалавры 

басқа да арнайы пәндерді әрі қарай оқып-үйрену үшін қажетті білім, білік және дағдыларды 

беру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: сынақтарды жоспарлау, ұйымдастыру және жүргізу 

әдістерінің негізгі ережелерін зерттеу, өнеркәсіптік өнімдерді сынаудың әртүрлі түрлері мен 

түрлері туралы жүйелі түсінік. Өнеркәсіптің әртүрлі бұйымдарын дайындау және 

сертификаттау. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: көрсетілген қауіпті әрекеттер қандай параметрлермен сипатталатынын 

және олардың рұқсат етілген мәндерін қайда және қалай анықтау керектігін білу 

Істей алу керек: қауіпті әсер ету параметрлерінің мәндерін және сыналатын өнімді 

тағайындау параметрлерін өлшеу үшін өлшеу құралдарын таңдауды негіздей білу; өнімді 

пайдалану немесе қызмет көрсету кезінде қауіпті әсердің пайда болу себебін анықтай білу 

Дағдыларға ие болу: қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған сертификаттық 

сынақтарды сапалы жүргізу олар қалыпты пайдалану жағдайларында да, сыртқы 

факторлардың әсер етуі кезінде де өнімде болып жатқан барлық процестердің өзара 

тәуелділігін түсінген жағдайда ғана мүмкін болады 

Құзыретті болу: процесінде өнімнің жарамдылығы бағаланатын сынақтардың 

түрлерін анықтау; сынақ режимдерін және өнім параметрлерінің мәндерін өлшеу құралдарын 

таңдау; сынақ әдістемелерін әзірлеу; сертификаттау сынақтарын метрологиялық қамтамасыз 

етуді негіздеу. 

 

Статистикадағы ақпараттық технологиялар-5 кредит 



Пререквизиттер: акт 

Постреквизиттер: сертификаттау және сынақтарды ұйымдастыру 

Мақсаты: студенттерге статистикалық деректерді өңдеудің заманауи ақпараттық 

технологияларының мүмкіндіктерін үйрету. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: ақпараттық процестерді іске асырудың техникалық 

және бағдарламалық құралдарын зерделеу, статистикалық зерттеулер саласындағы 

функционалдық Есептеу міндеттерін шешу. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: статистикалық мәліметтерді талдау мен өңдеудің теориялық негіздерін 

зерттеу; MS Excel электрондық кестелерінің көмегімен статистикалық деректерді талдау 

және өңдеу әдістерін зерттеу; 

Меңгеруі керек: заманауи қолданбалы статистикалық пакеттердің көмегімен 

деректерді статистикалық өңдеу модельдерін құру әдістерін зерттеу; 

Дағдыларға ие болу: заманауи қолданбалы статистикалық пакеттердің көмегімен 

статистикалық деректерді өңдеу модельдерін есептеу және зерттеу. 

Құзыретті болу: статистикалық деректерді талдау және өңдеу үшін заманауи 

қолданбалы бағдарламалық жасақтаманың (SPSS, Statistica, Statgraphics) құрамы мен 

функцияларын зерттеу. 

 

Бағдарламалық статистикалық кешендер -5 кредит 

Пререквизиттер: АКТ 

Постреквизиттер: сертификаттау және сынақтарды ұйымдастыру 

Мақсаты: бағдарламалық статистикалық кешендердің көмегімен студенттердің 

статистикалық бақылау және талдау әдістері мен әдістері туралы білімдерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша сипаттамасы: қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар, олардың 

даму үрдістері, сондай – ақ олардың нақты іске асырылуы туралы жалпы түсінік беру; 

практикалық құралдармен-бағдарламалық кешендермен және ақпараттық ресурстармен 

жұмыс істеу; қазіргі заманғы қолданбалы статистикалық пакеттердің көмегімен деректерді 

статистикалық өңдеу модельдерін есептеу және зерттеу жүргізу. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: қазіргі заманғы бағдарламалық статистикалық кешендердің негізгі 

мүмкіндіктері 

Істей алу керек: статистикалық өңдеу және деректерді талдау, алынған нәтижелерді 

ұсыну кезінде Mathcad және MS Excel ең көп таралған жүйелері 

Дағдыларға ие болу: статистиканың барлық әдістері бойынша міндеттерді шешу: 

Бақылау, топтастыру, орташа шамалар, абсолютті және салыстырмалы ауытқулар 

Құзыретті болу: статистикалық мәліметтермен жұмыс, бухгалтерлік есеп, Қаржылық 

математика мәселелерін шешу, коммерциялық ұйымның активтері мен қаражат көздеріне 

қатысты шешімдер қабылдау нәтижелері және алынған ақпарат негізінде басқарушылық 

шешімдер қабылдау. 

 

Өндірісті автоматтандыру -4 кредит 

Пререквизиттер: Стандарттау және сертификаттау 

Постреквизиттер: сенімділік теориясының негіздері, Көлік құралдарының сенімділігі 

Мақсаты: жергілікті құралдар мен бағдарламалық-техникалық кешендер негізінде 

технологиялық процестерді автоматтандыру туралы түсінікке ие болу. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Өндіріс процесі басқару объектісі ретінде. 

Технологиялық процестерді басқарудың автоматтандырылған жүйелері. 

Автоматтандырылған және автоматты процестерді құру әдістемесі. Автоматты реттеу 

жүйелері. Өндірісті механикаландыру және автоматтандыру. Өндірістік процестің 

құрылымы мен компоненттері. 

Күтілетін нәтижелер: 



Білуі керек:металдар мен қорытпаларды алу процестерінің мәні, дайындамаларды 

әртүрлі тәсілдермен қалыптаудың ерекшеліктері, дәнекерлеу және дәнекерлеу арқылы бір 

бөліктен тұратын қосылыстарды алу принциптері, дайындамаларды кесу арқылы өңдеу 

тәсілдерінің физикалық негіздері; 

Істей алу керек: дайындаманы дайындау және оны механикалық өңдеу 

технологиясын бөлшектердің, материалдың құрылымдық ерекшеліктеріне және жұмыс 

жағдайларына байланысты дұрыс таңдау, конструкцияларды дәнекерлеудің ұтымды әдісін 

анықтау; 

Дағдыларға ие болу: практикалық дағдыларға ие болу: әртүрлі талаптар арасында 

ымыраға келу болашақ мамандарға өнімнің жоғары сапасын, материалды үнемдеуді, жоғары 

еңбек өнімділігін қамтамасыз ететін машиналардың дайындамалары мен бөлшектерін алу 

мен өңдеудің технологиялық әдістерін таңдау бойынша білім беруі тиіс; 

Құзыретті болу: құзыретті болу: Машина жасаудағы технологиялық процестерді 

әзірлеуде; жабдықтарды конструкциялауда, құрал-саймандарды жабдықтауда; жобалық 

шешімдердің техникалық-экономикалық негіздемесін айқындауда 

 

Өндірістік процестерді автоматтандыру -4 кредит 

Пререквизиттер: Стандарттау және сертификаттау 

Постреквизиттер: сенімділік теориясының негіздері 

Мақсаты: студенттердің негізгі құралдар туралы білімдерін қалыптастыру 

механикалық өңдеуді, құрастыруды, бақылауды, машина жасау өндірісіндегі басқару 

жүйелерін, дайындамаларды тиеуді, тасымалдауды, қоймалауды және басқа да процестерді 

автоматтандыру құралдарын автоматтандыру 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: кіріспе. өндірістік процестерді автоматтандырудың 

негізгі ережелері мен принциптерін, техникалық құралдар мен технологиялық кешендердің 

құрылымы мен жұмыс принципін зерттеу. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: заманауи технологиялық білім базасын қалыптастыру әдіснамасын; 

автоматты өндірістік үдерісті жобалау және өлшемдік байланыстарды қамтамасыз етудің 

негізгі принциптерін; автоматтандыру құралдарын жасаудың негізгі принциптерін және 

олардың құрылымын. 

Істей алу керек: машина жасаудың қазіргі заманғы технологиясын жобалау 

міндеттерін шешу үшін әдістерді қолдану 

Дағдысы болу керек: өндірістің барлық деңгейлеріндегі автоматтандыру құралдары 

және басқару технологиялары туралы 

Құзыретті болу: машина жасау саласының қазіргі жай-күйі туралы; машина жасау 

технологиясын дамыту перспективалары туралы 

 

Сынақтарды ұйымдастыру және технологиясы -5 кредит 

Пререквизиттер: Квалиметрия, Өлшеудің жалпы теориясы 

Постреквизиттер: өнімді сертификаттау және сынауды ұйымдастыру, сынау, 

бақылау және қауіпсіздік 

Мақсаты: нарықтық экономика жағдайында өндірісті ұйымдастыру, жоспарлау және 

басқару саласындағы мәселелерді зерттеу және өндірістік жүйелердің тиімді қызметін 

қамтамасыз ететін басқарушылық шешімдер қабылдау. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: материалдар мен бұйымдарды сынаудың негізгі 

ұғымдарын, түрлері мен әдістерін зерттеу. Сынақтарды жоспарлау және автоматтандыру. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:сынақтарды ұйымдастыру және жүргізу; сынау жүйесі; сынау әдістері 

мен құралдары; 

Істей алу керек: сертификаттау кезінде өнімнің сәйкестігін бағалау рәсімі және 

сынақ нәтижелерін өзара тану шаралары, сынақ сапасын бағалау, сынақ зертханаларын 

аккредиттеу процестерін автоматтандыру; 



Дағдыларға ие болу: сынақтардың әртүрлі түрлеріне жататын ұйымдастырушылық, 

техникалық және құқықтық мәселелерді шешу; нормативтік құжаттаманың ережелерін 

практикада қолдану; сынақтардың нәтижелерін өңдеу және ресімдеу; 

Құзыретті болу: сынақтарды бақылау әдістерін, сынақ әдістері мен құралдарын, 

сынақ жүргізудің заманауи ақпараттық технологияларын практикада қолдану. 

 

Сапаны басқару-5 кредит 

Пререквизиттер: Квалиметрия, Өлшеудің жалпы теориясы 

Постреквизиттер: өнімді сертификаттау және сынауды ұйымдастыру, сынау, 

бақылау және қауіпсіздік 

Мақсаты: студенттердің қазіргі заманғы басқару тұжырымдамасы ретінде сапаны 

басқару туралы тұтас жүйелік түсінігін, сондай-ақ өнім, қызмет, жұмыс сапасын басқару, 

отандық кәсіпорындар мен ұйымдардың қызметі саласындағы біліктері мен дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: сапаны басқарудың теориялық негіздері туралы 

білімді қалыптастыру, өнім сапасын басқаруды ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды 

практикалық қолдану. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:сапаны басқарудың негізгі ұғымдары, сапаны қамтамасыз ету жүйесінің 

әр түрлі түрлері; өндірістік және сервистік жүйелердегі сапаны бақылау және талдауды 

жүзеге асыру әдістері; сапаны жетілдіру бойынша жұмысты ұйымдастыру әдістері; сапаға 

жұмсалатын шығындардың негізгі түрлері; Күрделі техногендік жүйелердің сапасы мен 

сенімділігін басқарудың әдіснамасы мен терминологиясы 

Істеуі керек: күрделі жүйелердің сапа деңгейін бағалаудың ықтималды-

статистикалық әдістерін және өмірлік циклдің әртүрлі кезеңдерінде оларды пайдалану 

процесінде САПАНЫҢ өзгеруін пайдалану; әр түрлі жүйелер жұмысының сапасы мен 

сенімділігін дұрыс бағалау есептеулері үшін бөлудің ықтималды - статистикалық заңдарын 

дұрыс таңдауды жүргізу 

Дағдыларға ие болу: әртүрлі кезеңдерде - жобалаудан бастап өнімнің сериялық 

өндірісіне дейін күрделі жүйелердің берілген сапасы мен сенімділігін қамтамасыз ету 

әдістерін пайдалану; әртүрлі кезеңдерде: жобалаудан бастап өнімнің сериялық өндірісіне 

дейін күрделі жүйелердің берілген сапасы мен сенімділігін қамтамасыз ету әдістерін қолдану 

Құзыретті болу: әр түрлі құрылыс схемалары бар күрделі жүйелердің сапасына 

құрылымдық және функционалдық талдау жүргізу; күрделі жүйелердің сапасы мен 

пайдалану ресурсын бағалау кезінде болжаудың қолданыстағы әдістерін қолдану; өнім 

сапасын басқару жүйесін жобалау, кәсіпорында өнім сапасының берілген деңгейін 

қамтамасыз ету және туындайтын ақауларды жою жөніндегі іс-шаралар мен жұмыстарды 

ұйымдастыруды жоспарлау; өндірістік және сервистік компанияда сапаны басқару жөніндегі 

практикалық міндеттерді шешу; сапа мәселелерін талдау және оларды шешу үшін сапаны 

басқарудың статистикалық әдістерін қолдану. 

 

Сапаны бақылау мен басқарудың статистикалық әдістері-4 кредит 

Пререквизиттер: техникалық және физикалық өлшемдер, сапаны басқару 

Постреквизиттер: стандарттау қызметтерін ұйымдастыру 

Мақсаты: сапаны бақылаудың статистикалық әдістерін қолдана отырып, өнеркәсіптік 

кәсіпорында сапаны бақылау және басқару жүйесін ұйымдастыру саласындағы білім мен 

дағдылар кешенін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Сапаны басқару жүйесіндегі статистикалық 

әдістердің рөлі мен орны. Сапаны басқарудың статистикалық әдістерін іске асыру 

құралдары. 

Күтілетін нәтижелер: 



Білуі керек: бақылаудың статистикалық әдістерін құрудың теориялық негіздерін, 

өнімнің сапасын талдау тәсілдерін, технологиялық процестерді реттеу және статистикалық 

бақылауды ұйымдастыруды. 

Істей алу керек: өнімнің сапасына талдау жүргізу, сапаны статистикалық бақылауды 

ұйымдастыру және технологиялық процестерді басқару, өнімнің (процестің, қызметтің) 

сапасын анықтайтын себеп-салдарлық байланыстарға талдау жүргізу, неғұрлым маңызды 

факторларды анықтау. 

Дағдыларға ие болу: сапаны басқару тәсілдерін білу қабілетін қолдану. 

Құзыретті болуы керек: өнімнің сапасын, технологиялық процестерді, 

сертификаттау сынақтарын, инспекциялық бақылауды, сапа жүйесі элементтерінің аудитін 

реттеу кезінде статистикалық әдістерді қолдануда. 

 

Сапа экономикасы, стандарттау және сертификаттау – 4кредит 

Пререквизиттер: Стандарттау және сертификаттау 

Постреквизиттер: Кәсіпорын экономикасы 

Мақсаты: - білім алушыларда өнімнің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 

экономикалық тиімділігін бағалау тәсілдері, өнім сапасын бақылауды жетілдіруден 

экономикалық тиімділікті есептеу негіздері, сапа менеджменті жүйесін енгізу, өнімді 

сертификаттау туралы білімді қалыптастыру; студенттерде экономикалық проблемалар мен 

қоғамдық процестерді түсіну және талдау, экономикалық қызметтің белсенді субъектісі болу 

қабілеті мен дайындығын пысықтау; студенттерді жобалық шешімдердің алдын-ала 

техникалық-экономикалық негіздемесін жүргізуге үйрету. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: кәсіпорын қызметінің экономикалық аспектілерінің 

заңдылықтары туралы теориялық білім мен практикалық дағдыларды қалыптастыру және 

өнім сапасын арттыру есебінен өндірістің экономикалық тиімділігін арттыруға ықпал ете 

білу. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: жобалардың экономикалық тиімділігін бағалаудың әдістемелік 

негіздерін, өнімнің сапасын арттырудың экономикалық тиімділігін, стандарттау және 

сертификаттауды, сапа экономикасындағы стандарттаудың ерекшеліктерін. 

Істеуі керек: өндірісті метрологиялық қамтамасыз етуге арналған шығындарды 

талдау, сертификаттау схемаларын таңдауды экономикалық негіздеу, өнімнің сапасын 

арттыру, стандарттау жөніндегі жоспарлар 

Дағдысы болу: сапа шығындарын есептеуді жүргізу, сапа менеджменті жүйесінің 

жұмыс істеу тиімділігін бағалау, өнімді жаңғырту жоспарларын әзірлеу және жаңа бәсекеге 

қабілетті өнім жасау үшін компьютерлік технологияларды меңгеру 

Құзыретті болу: тіршілік әрекетінің әртүрлі салаларында экономикалық білім 

негіздерін пайдалану қабілеті, ғылыми-техникалық ақпаратты зерделеу қабілеті, метрология, 

Техникалық реттеу және сапаны басқару саласындағы отандық және шетелдік тәжірибе 

 

Өндірісті жобалау негіздері -5 кредит 

Пререквизиттер: машина бөлшектері және құрастыру негіздері 

Постреквизиттер: сапа жүйелері 

Мақсаты: маманның өнім сапасын бағалау кезінде сынақтар жүргізудің рөлі мен 

орны туралы; сынақтар жүргізудің технологиялары, әдістері мен аспаптары; сертификаттық 

сынақтардың дәлдігі мен дұрыстығы; сәйкестікті растау мақсаттары үшін өнімді сынауды 

метрологиялық қамтамасыз ету туралы білімін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: машина жасау технологиясының жалпы 

принциптері мен заңдылықтары, заманауи өндірістік процестер мен инновациялық 

технологияларды құру жағдайында жоғары сапалы өнімдер өндіруге қабылданған талаптар 

негізінде машина бөлшектерін кесу арқылы механикалық өңдеудің технологиялық 

процестерін жобалаудың негіздерін зерттеу. 

Күтілетін нәтижелер: 



Білуі керек: соңғы элементтер әдісі немесе оның модификациясы негізінде құрылған 

CAE жүйелеріндегі теория негіздері мен жұмыс әдістемесі. ақпаратты құру, өзара әрекеттесу 

және беру принциптері, автоматтандырылған дизайн стильдері мен тәсілдері 

Істей алу керек: күрделілігі аз машина бөлшектерінің қатты денелі геометриялық 

модельдерін жасау, CAE-жүйелерінен су бөлшектерінің кернеулі-деформацияланған күйін 

есептеуді жүргізу. 

Дағдыларға ие болу: автоматтандырылған жобалаудың заманауи интеграцияланған 

жүйелерінің бірінде жұмыс істеудің базалық дағдылары. 

Құзыретті болу: автоматтандырылған жобалаудың құрылымы, өзара әрекеттесу және 

ақпарат беру принциптері, стильдері мен тәсілдері 

 

Лицензиялау негіздері -5 кредит 

Пререквизиттер: машина бөлшектері және құрастыру негіздері 

Постреквизиттер: сапа жүйелері 

Мақсаты: осы курс болашақ бакалаврларды бөлшектер мен автокөлік құралдарын 

сертификаттау сынақтарын ұйымдастыруға және жүргізуге байланысты Негізгі әдістермен 

және проблемалармен таныстыру және студенттерді Лицензиялау туралы білім алуға 

дайындау болып табылады, бұл мемлекет белгілеген белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге 

асырудың және тоқтатудың құқықтық режимі және көлік кәсіпорындарының қызмет көрсету 

сәйкестігін бағалау үшін жүргізілетін сертификаттау процестері. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: көлікте лицензиялаудың негізгі принциптері мен 

шарттары туралы білім алу. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: көлік жасау және жөндеу өндірісінің есептерін шешу әдіснамасын. 

- жөндеу кәсіпорындарының құрамы мен құрылымы, оны құрудың негізгі 

принциптері, ТҚҰ-да және зауыт цехтарында жөндеу бойынша шешімдердің типтік әдістері, 

көлік бөлшектері мен тораптарын жөндеу жұмыстарын орындау тәсілдері 

Меңгеруі керек: көлікті жөндеу және қызмет көрсету бойынша шешім қабылдау, жүк 

және басқа көлік түрлеріне диагностика жүргізу 

Дағдыларға ие болу: көлікті жөндеуге және қызмет көрсетуге ұйымдастыру 

практикалық дағдыларды алу, жөндеу жұмыстарын орындауды ұйымдастыру 

Құзыретті болу: көлік бөлшектері мен тораптарының істен шығу себептерін іс 

жүзінде анықтай білу, көлік жөндеу өндірісі бойынша қолда бар тетіктерді пайдалану, 

көлікті жөндеу бойынша технологиялық процесті ұйымдастыру 

 

Сенімділік теориясының негіздері -5 кредит 

Пререквизиттер: өнім сапасын басқарудың статистикалық әдістері 

Постреквизиттер: сертификаттау және сынақтарды ұйымдастыру 

Мақсаты: студенттердің жабдықтың сенімділігі мен беріктігін талдау, жабдықты 

жобалау және оны пайдалану сатысында сенімділік көрсеткіштерін жақсартудың негізгі 

бағыттарын таңдау туралы негізгі білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: көлік бірліктерінің құрылғылары мен 

агрегаттарының сенімділігін, сенімділікті қамтамасыз ету стратегиясы мен жүйесін білуге 

негізделеді. Өнеркәсіптік өнімнің тораптары мен агрегаттарының сенімділігін қамтамасыз 

ету мәселелері бойынша теориялық және практикалық дайындық. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:жабдықтың сенімділігінің негізгі көрсеткіштері сенімділік теориясының 

бастапқы көрсетілімдері қирау механикасының элементтері зақымданулардың 

жинақталуының математикалық модельдері тозудың түрі мен қарқындылығын анықтайтын 

факторлар 

Істей алу керек: механикалық әсер ету факторларына байланысты машиналардың 

сенімділігінің төмендеу заңдылықтары жарықтардың пайда болу және даму себептері мен 

сипаты жабдықтың сенімділігінің төмендеу көрсеткіштері мен себептері, сенімділікті 



арттыру шаралары материалдың механикалық қасиеттерінің таралуының сенімділік 

көрсеткіштеріне әсері 

Дағдыларға ие болу: пайдалану жағдайларына байланысты сенімділік 

көрсеткіштеріне талдау жүргізу; бұзылу механикасының негізгі элементтерін зерттеу; аз 

циклді және көп циклді шаршау жағдайлары; жарықтардың пайда болуы мен өсуінің 

себептері мен шарттары 

Құзыретті болу: зақымданулардың жинақталуының құрылымдық модельдерін 

пайдалану; жарықтардың пайда болуы мен дамуын болдырмайтын жағдайларды анықтау; 

жобалау және пайдалану сатысында сенімділікті арттыруға бағытталған іс-шаралардың 

тиімділігін бағалау 

 

Көлік құралдарының сенімділігі - 5 кредит 

Пререквизиттер: өнім сапасын басқарудың статистикалық әдістері 

Постреквизиттер: сертификаттау және сынақтарды ұйымдастыру 

Мақсаты: болашақ маманның кәсіби қызметінің объектілері болып табылатын 

техникалық жүйелердің сенімділігі мен тиімділігін талдау және бағалау үшін қажетті 

ғылыми білім мен кәсіби дағдыларды қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: көлік құралдарының тораптары мен агрегаттарының 

жұмыс қабілеттілігінің, ұзақ мерзімділігі мен сенімділігінің негізгі қағидаттарын зерттеу. 

Пайдалану ережелері және оларды сақтаудың экономикалық тиімділігінің өлшемдері. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: автомобильдер мысалында техникалық 4 жүйенің жұмыс қабілеттілігін 

қамтамасыз етудің теориялық және нормативтік негіздерін білу 

Істей алу керек: автомобильдердің техникалық жағдайының өзгеруінің негізгі 

заңдылықтары мен себептері және оларды анықтау әдістері 

Дағдыларға ие болу: жүйелердің тоқтаусыз жұмысын қамтамасыз ету бойынша 

есептеу әдістерін пайдалану 

Құзыретті болу: сенімділікті бағалау және болжау әдістерін; жұмыс қабілеттілігін, 

сенімділігін, сапасын, техникалық жай-күйін, олардың өзара іс-қимылын және анықтау 

әдістерін пайдалану. 

 

4 курс 

№ Цикл Коды және атауы Кредит 

саны 

Семестр 

Академиялық дәрежесі: 6В07501-Стандарттау, сертификаттау және метрология білім 

беру бағдарламасы бойынша техника және технология бакалавры 

1 БП DBSZh 4220Деректер базасы және сараптамалық жүйелер 5 7 

БП DBAKE 4220Деректер базасын ақпараттық қамтамасыз ету 5 7 

2 БП KTSS 4309 Көлік техникасы саласындағы сертификаттау 5 7 

БП MZhS 4309Машина жасаудағы стандарттау 5 7 

 

Деректер базасы және сараптамалық жүйелер – 5 кредит 

Пререквизиттер: өлшеу әдістері мен құралдары 

Постреквизиттер: алынған білім тезисті жазу үшін қажет 

Мақсаты: студенттерді заманауи ақпараттық технологиялар мен мәліметтерді өңдеу 

базасының мүмкіндіктеріне оқыту. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: әр түрлі деректер модельдері негізінде мәліметтер 

базасын жобалау, мәліметтер базасын басқару жүйелерімен танысу, тұжырымдамалық және 

логикалық деңгейде мәліметтер базасының құрылымын жобалау. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: қазіргі қоғам мен білім экономикасын дамытудағы ақпарат пен 

ақпараттық технологиялардың рөлі мен маңызы ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің 

негізгі әдістері, тәсілдері мен құралдары 



Меңгеруі керек: ұйымның операциялық (өндірістік) қызметін басқаруда 

стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдер қабылдау әдістері. 

Дағдыларға ие болу: өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану; 

тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық коммуникацияларды талдау және жобалау 

қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен 

салдарларын бағалау 

Құзыретті болу: теңгерімді басқару шешімдерін дайындау мақсатында 

компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы өзара байланысты талдау; 

инвестициялық шешімдер мен қаржыландыру жөніндегі шешімдердің компания 

құндылығының (құнының) өсуіне әсерін бағалау. 

 

Деректер базасын ақпараттық қамтамасыз ету-5 кредит 

Пререквизиттер: өлшеу әдістері мен құралдары 

Постреквизиттер: алынған білім тезисті жазу үшін қажет 

Мақсаты: студенттерді заманауи ақпараттық технологиялар мен мәліметтерді өңдеу 

базасының мүмкіндіктеріне оқыту. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: деректер базасын ақпараттық қамтамасыз етуді 

дамытудың негізгі тұжырымдамаларын зерттеу: мәліметтер базасы бар автоматтандырылған 

жүйелерді әзірлеу кезеңдерінің заңдылықтары, мазмұны және маңызы, олардың кәсіби 

қызметті ұйымдастырудағы рөлі. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек: ақпаратты алудың, сақтаудың, өңдеудің негізгі әдістері, тәсілдері мен 

құралдары, қазіргі қоғам мен білім экономикасын дамытудағы ақпарат пен ақпараттық 

технологиялардың рөлі мен маңызы 

Меңгеруі керек: ұйымның операциялық (өндірістік) қызметін басқаруда 

стратегиялық, тактикалық және жедел шешімдер қабылдау әдістері 

Дағдыларға ие болу: теңгерімді басқару шешімдерін дайындау мақсатында 

компаниялардың функционалдық стратегиялары арасындағы өзара байланысты талдау; 

инвестициялық шешімдер мен қаржыландыру жөніндегі шешімдердің компания 

құндылығының (құнының) өсуіне әсерін бағалау. 

Құзыретті болу: өз қызметінде нормативтік құқықтық құжаттарды пайдалану; 

тұлғааралық, топтық және ұйымдастырушылық коммуникацияларды талдау және жобалау; 

қабылданатын ұйымдастырушылық-басқарушылық шешімдердің шарттары мен салдарларын 

бағалау 

 

Көлік техникасы саласындағы сертификаттау-5 кредит 

Пререквизиттер: жалпы өлшеу теориясы, лицензиялау негіздері 

Постреквизиттер: алынған білім тезисті жазу үшін қажет 

Мақсаты: осы курс болашақ бакалаврларды бөлшектер мен автокөлік құралдарын 

сертификаттау сынақтарын ұйымдастыруға және жүргізуге байланысты Негізгі әдістермен 

және проблемалармен таныстыру және студенттерді Лицензиялау туралы білім алуға 

дайындау болып табылады, бұл мемлекет белгілеген белгілі бір қызмет түрлерін жүзеге 

асырудың және тоқтатудың құқықтық режимі және көлік кәсіпорындарының қызмет көрсету 

сәйкестігін бағалау үшін жүргізілетін сертификаттау процестері. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: көлік жүйелерін өндіру саласында сертификаттау, 

көлік бірліктеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтерді 

сертификаттау, лицензиялау мен сертификаттауды дайындау және жүргізу дағдыларын 

игеру. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:көлік бірліктерін, қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды өндіру, 

көлік техникасын техникалық пайдалану және тасымалдау саласында қолданылатын негізгі 

ұғымдар мен заңнамалық және нормативтік актілер, ережелер мен ережелер. 



Істеуі керек: тасымалдау қызметін лицензиялауға дайындық бойынша іс-шараларды 

әзірлеу және іске асыру; көлік құралдарын, қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды 

сертификаттауға дайындау бойынша іс-шараларды әзірлеу және іске асыру; көлік 

құралдарына ТҚ және ТҚ қызметтерін сертификаттауға дайындау бойынша іс-шараларды 

әзірлеу және іске асыру. 

Дағдыларға ие болу: көлік техникасын сертификаттау және лицензиялау рәсімдерін 

орындау әдістемелері мен процестерін меңгеру. 

Құзыретті болу: жұмыс кестелерін, тапсырыстарды, өтінімдерді, нұсқаулықтарды, 

түсіндірме жазбаларды, технологиялық карталарды, схемаларды және басқа да техникалық 

құжаттаманы, сондай-ақ бекітілген нысандар бойынша белгіленген есептілікті жасау, 

белгіленген талаптардың, қолданыстағы нормалардың, ережелер мен стандарттардың 

сақталуын бақылау қабілеті. 

 

 Машина жасаудағы стандарттау-5 кредит 

Пререквизиттер: жалпы өлшеу теориясы, лицензиялау негіздері 

Постреквизиттер: алынған білім тезисті жазу үшін қажет 

Мақсаты: машина жасау саласындағы стандарттау жөніндегі нормативтік 

құжаттарды зерделеу; стандарттарды әзірлеу тәртібі. 

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Стандарттау әдістері, нормативтік құжаттардың 

санаттары. Стандарттау міндеті, жалпы техникалық стандарттардың кешенді жүйелері, 

стандарттау бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Норманы бақылау, стандарттаудың 

экономикалық тиімділігі, өлшеу саласындағы негізгі ұғымдар мен ережелер, өлшеу құралы 

туралы түсінік, дәлдік және өзара алмасу, өнім сапасын басқару жүйесі, дәлдік ұғымы-

өлшемдер-формалар-өзара орналасу, қону түрлері білік жүйесі, тесіктер жүйесі, 

сертификаттау тәртібі, патенттік зерттеулер негіздері. 

Күтілетін нәтижелер: 

Білуі керек:сапа жүйелерінің құжаттамасын, терминология бірлігін, оқу пәндеріндегі 

қолданыстағы стандарттармен және СИ бірліктерінің халықаралық жүйесімен өлшем 

бірліктерін, жалпы техникалық және ұйымдастыру әдістемелік стандарттар жүйелерінің 

(кешендерінің) негізгі ережелерін, өнім сапасын арттыру негіздерін. 

Істеуі керек: өндірістік қызметте Метрологияның, стандарттаудың және 

сертификаттаудың негізгі ережелерін пайдалану негізінде қолданыстағы нормативтік базаға 

сәйкес технологиялық және техникалық құжаттаманы ресімдеу, сапа жүйесінің 

құжаттамасын қолдану, - өнімнің (қызметтің) және процестердің негізгі түрлеріне 

нормативтік құжаттардың талаптарын қолдану 

Дағдыларға ие болу: өз қызметін ұйымдастыру, кәсіби міндеттерді орындаудың 

үлгілік әдістері мен тәсілдерін таңдау, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау. 

Құзыретті болу: Кәсіби бағытталған проблемалық жағдайларда мінез-құлықты жоспарлау, 

түзетулер енгізу. 

 

 


