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№ Пәннің 

циклі 

 

Пәннің 

атауы 

Кредит 

саны 

Шамала

нған 

семестр 

Аннотация Пререкви- 

зиттер 

Постреквизит-

тер 

1 ЖББП 

ЖК 

Бизнес 

негіздері 

5 1 Пән мазмұны: Бизнес түсінігі, даму тарихы. Орта, шағын 

бизнесті ұйымдастыру. Ірі бизнесті ұйымдастыру. Венчурлік 

бизнестіұйымдастыру. Бизнес түрлерін жіктеу. Бизнестіжүргізу 

нысандары. Бизнес субъектілерін тіркеу тәртібі. Кәсіпорынның 

банкроттығы және таратылуы. Бизнес инфрақұрылымын құрудың 

объективті қажеттілігі. Бизнестегі персоналды басқару және 

іскерлік этика бизнес инфрақұрылымының элементтері. 

Бизнестегі менеджменттің негізгі принциптері. Бизнес жоспарлау 

негіздері. 

Оқу нәтижесі: 

- бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру процесі, 

жүзеге асырудың ұйымдық нысандары бизнес инфрақұрылым 

негізгі элементтері, түсініктерін білуі; 

- бизнесті жүзеге асыруды реттейтін негізгі заң 

актілері,кәсіпкерлік қызметті бағалау,регламенттеу,заң актілерді 

әдістері,элементтерді жоспарлау білуі; 

- бизнесті құру, ұйымдастыру бойынша білімдерін қолдану, 

кәсіпкерлік қызметті жүзге асыруда тиімді формаларды анықтау 

мен шешімдер қабылдауды істей білуі; 

- әлеуметтік фактор,этикалық пайымдауларды ескере отырып, 

шешімдер әзірлеу үшін бизнесті ұйымдастыру,ақпарат жинау, 

түсіндіруді жүзеге асыру істей білуі; 

- бизнесті басқаруда тәсілдерді, құралдарды қолдану 

қабілеті,бизнесті ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгеру, 

нарықтық тауашаны іздеуді жүзеге асыру; 

- кәсіпорынның перспективалы нарықтық стратегиясын әзірлеу, 

құру, кәсіпкерлік мүмкіндіктерді талдау, өз кәсіпорнын 

ұйымдастыру қабілеті. 

Талап 

етілмейді 

 

Талап 

етілмейді 

 ООД 

ВК 

Основы 

бизнеса 

5 1 Содержание дисциплины: Понятие бизнеса, история 

развития.Организация среднего,малого бизнеса.Организация 

крупного бизнеса. Организациявенчурного бизнеса. 

Классификация видовбизнеса. Формы ведения бизнеса. 

Порядокрегистрации субъектов бизнеса. Банкротствои 

ликвидация предприятия. Объективнаянеобходимость создания 

Не 

требуется 

Не требуется 
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инфраструктурыбизнеса. Управление персоналом в бизнесе 

иделовая этика Элементы инфраструктурыбизнеса. Основные 

принципы менеджментав бизнесе. Основы бизнес планирования 

Результаты обучения: 

- знание процесса организации бизнеса как экономической 

системы, организационных форм его осуществления,основных 

элементов инфраструктуры бизнеса; 

- знание законодательных актов, регламентирующих 

осуществление бизнеса, методы оценки предпринимательской 

деятельности, планирование элементов; 

- умение применять знания в организации бизнеса на 

профессиональном уровне, необходимые для эффективной 

организации бизнеса и предпринимательства; 

- умение осуществлять сбор, интерпретацию информации по 

организации бизнеса для выработки решений с учетом 

социального фактора, этических соображений; 

- способность применения приемов в управлении бизнесом, 

владения теоретическими основами организации бизнеса, 

осуществления поиска рыночной ниши; 

- способность разработки перспективной рыночной стратегии 

предприятия, анализа предпринимательских. 

2 БП ЖК Математика 5 1 Пәннің мазмұны: Сызықтық алгебра және аналитикалық 

геометрия элементтері. Математикалық талдауға кіріспе. Бір 

айнымалы функцияны дифференциалдық есептеу. Бір айнымалы 

функцияны интегралдық есептеу. Кешенді сандар, олардың 

формалары, өту формулалары. Көптеген айнымалылардың 

функциялары, анықтауаймағы, қасиеттері, графиктері, шегі. 

Дифференциалдық теңдеулер, түрлері және шешу әдістері. 

Сандық және функционалдық қатарлар. Ықтималдықтар теориясы 

мен математикалық статистика элементтері. 

Оқу нәтижесі: 

- бір айнымалы функцияларының дифференциалдық есептеу, 

интегралдық есептеу, көп айнымалы фунциясын 

дифференциалдық есептеу техникасын білу; 

- түрлі дифференциалдық теңдеулерді шешу, сандық дәрежелік 

қатарлар теориясы, ықтималдық теориясының және 

математикалық статистиканың элементтерін білу; 

Талап 

етілмейді 

Талап 

етілмейді 
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- математикалық модельдерді құру, математикалық есептерді қою, 

есептердің шешімін табуда сандық әдістерді қолдану арқылы 

есептеу техникасын пайдалану; 

- қазіргі математикалық әдістеме негізінде өз ғылыми зерттеу 

жұмысы тәжірибелік және есептік теориялық материалды 

қорытындылай білуді үйрету; 

- жалпы теориялық, арнайы техникалық пәндерді оқуда  және 

математикалық ғылымы жетістіктерін қолдана білу, жетілдіру 

қабілетін дамыту; 

- сапалы математикалық зерттеу жүргізілуді және  математикалық 

талдау жүргізу арқылы студенттерге практикалық ұсыныстар 

беруді қарастыру. 

 БД ВК Математика 5 1 Содержание дисциплины: Элементы линейной алгебры и 

аналитической геометрии. Введение в математический анализ. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 

Интегральное исчисление функции однойпеременной. 

Комплексные числа, их формы, формулы перехода. Функции 

многих переменных, область определения, свойства, графики, 

предел. Дифференциальные уравнения, виды и методы решения. 

Числовые и функциональные ряды. Элементы теории 

вероятностей и математической статистики. 

Результаты обучения: 

- знание элементов линейной алгебры, аналитической геометрии, 

задач дифференциального, интегрального исчисления функций 

одной, многих переменных; 

- знание дифференциальных уравнении различных видов, теории 

числовых и функциональных рядов, элементов теории 

вероятностей, математической статистики; 

- умение строить математические модели, ставить математические 

задачи, использовать основные методологические принципы для 

решения математический задач; 

- умение обобщать экспериментальный и расчетно-теоретический 

материал своей научно-исследовательской работы на основе 

методологий современной математики; 

- способность использовать достижения математической науки в 

изучении общетеоретических, специальных технических 

дисциплин; 

Не 

требуется 

Не требуется 
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- способность проводить качественные математические 

исследования и на основе проведенного математического анализа 

выработать практические рекомендации. 

3 БП ЖК Химия 4 2 Пәннің мазмұны: Химияның негізгі ұғымдары мен заңдары. 

Химиялық заттардың қазіргі номенклатурасы. Атомдық-

молекулалық ілім. Заттың құрылымы. Атом және атом ядросының 

құрылысы. Бейорганикалық қосылыстардың жіктелуі. 

Д.И.Менделеевтің периодтық заңы және химиялық элементтердің 

периодтық жүйесі. Химиялық байланыс және заттың құрылымдық 

ұйымдасуының әр түрлі деңгейлері. Дисперсті жүйелер. 

Ерітінділердің негізгі сипаттамалары 

Оқу нәтижесі: 

- тұздардың, қышқылдардың, негіздердің, көмірсулардың 

номенклатурасын, негізігі классификациясын және олардың 

туындылары мен полимерлерін білуі; 

- негізгі түсінік, химияның заңдары және олардың практикада 

қолданылуын білуі; 

- есептеу және теориялық сипаттағы химиялық мәселелерді шешу 

және арнайы анықтамалық әдебиеттерді пайдалану жұмыс жасай 

білу; 

- алынған эксперименттік деректер негізінде есептеу әдістемесін 

меңгеру, химиялық реакциялардан өтетін элементтердің 

қасиеттерін қарастыруын істей білуі; 

- оқу және арнайы әдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау қабілеті; 

- факторларды жалпылама бақылауды, зертханалық тәжірбиелер 

нәтижелерін алуда және теориялық мәліметтерді бекіту қабілеті. 

Талап 

етілмейді 

 

Талап 

етілмейді 

 БД ВК Химия 4 2 Содержание дисциплины: Основные понятия и законы химии. 

Современная номенклатура химических веществ. Атомно-

молекулярное учение. Строение вещества. Строение атома и 

атомного ядра. Классификациянеорганических соединений. 

Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Химическаясвязь и различные 

уровни структурнойорганизации вещества. Дисперсные системы. 

Основные характеристики растворов. 

Результаты обучения: 

- знание основ классификации и номенклатуры солей, кислот, 

оснований, углеводородов и их производных, полимеров; 

Не 

требуется 

Не требуется 
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- знание общих закономерностей протекания химических 

процессов природного и производственного характера; 

- умение решать химические задачи расчетного и теоретического 

характера и пользоваться специальной и справочной литературой; 

- владеть техникой расчетов на основе полученных данных 

эксперимента и уметь рассматривать свойства элементов 

прохождения химических реакций; 

- способность самостоятельной работы над учебной и 

специальной литературой; 

- способность обобщения наблюдаемых фактов и полученных 

данных при выполнении лабораторных опытов и закрепления 

теоретического материала. 

4 БП ЖК Физика 5 2 Пәннің мазмұны: Үдемелі қозғалыстың кинематикасы. 

Айналмалы қозғалыс кинематикасы. Үдемелі қозғалыс 

динамикасы. Айналмалы қозғалыс динамикасы. Жұмыс, қуат 

және энергия. Гидродинамика. Тербеліс қозғалысы. Толқындар. 

Молекулалық физика. Идеал газдың МКТ негізгі теңдеуі. 

Максвеллдің таралузаңы. Больцманның таралу заңы. Құбылыс 

көшіру. Нақты газдар. Термодинамика заңдары. Циклдар. Жылу 

қозғалтқыштары. Капиллярлы құбылыстар. Электростатика. 

Тұрақты электр тогы. 

Оқу нәтижесі: 

-негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық және қазіргі 

физика заңдарын, физикалық зертеу әдістерін, физиканың ғылым 

ретінде техниканың дамуына әсер етуін білуі; 

-физиканың басқа ғылымдармен байланысын және оның 

мамандықтың ғылыми-техникалық мәселелерін шешудегі ролін 

білуі. 

-қазіргі физикалық принциптерді, техниканың білім алушылар 

мамандандырылатын салаларында, физиканың заңдарын 

тұжырымдауды істей білуі; 

-құбылыстар мен заңдарды сипаттайтын шамаларды анықтау 

олардың арасындағы байланысты анықтау, стандарттық 

жағдайларда физиканың негізгі заңдары мен принциптерін істей 

білуі; 

- экспериментті жоспарлау (жартылай), өлшеу нәтижелерін жазу, 

есеп шығару және эксперимент жүргізу кезінде алынған 

Математик

а 

Талап 

етілмейді 
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нәтижелерді өңдеу және бағалауда дағдысы болу; 

- кестелер мен графиктердің теориялық деректермен сәйкестігінің 

дәлдігін бағалау, машықтану қызметі кезінде физикалық 

есептерді ұсыну және шешу мәселелерінде дағдысы. 

 БД ВК Физика 5 2 Содержание дисциплины: Кинематика поступательного 

движения. Кинематика вращательного движения. Динамика 

поступательного движения. Динамика вращательного движения. 

Работа, мощность и энергия. Гидродинамика. Колебательные 

движения. Волны. Молекулярная физика. Основное уравнения 

МКТ идеального газа. Закон распределения Максвелла. Закон 

распределения Больцмана. Явление переноса. Реальные газы. 

Законы термодинамики. Циклы. Тепловые двигатели. 

Капиллярные явления. Электростатика. Постоянный 

электрический ток. 

Результаты обучения: 

- знание законов классической и современной физики, физических 

явлении, методов физического исследования;  

- знание связи физики с другими науками, роли в формировании 

специалиста, решении научно технических проблем,  перспективы 

и роль физики НТР; 

- умение использовать современные физические явления, 

интерпретировать результаты эксперимента, работа с 

современными физическими установками; 

- умение строить модель физического явления с указанием 

границы применения, анализировать физические процессы с 

последующим математическим описанием; 

- способность решения конкретных задач физики, способы его 

применения на практике, составления задач для стимулирования 

самостояльные работы студентов; 

- способность проведения физического эксперимента и оценки 

результатов, использования результатов экспериментов для 

практического применения. 

Математик

а  

Не требуется 

5 БП ЖК Сызба 

геометриясы 

3 2 Пән мазмұны: Нүктенің проекциясы. Бірыңғай конструкторлық 

құжаттар жүйесі туралы түсінік (БКҚЖ). Формат. Масштаб. 

Сызық түрлері. Сызба шрифті (қарпі). Аксонометриялық 

проекциялар. Өлшемдер қою. Проекциялық құрастыру. Түзудің 

проекциясы. Проекциялық сызу. Көрнекілік көрінісі бойынша үш 

Талап 

етілмейді 

 

Талап 

етілмейді 
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проекциясын құрастыру. Нүкте және түзу және эпюрдегі екі түзу. 

Жазықтық. Кескіндер, қималар, тіліктер, шығару элементтері. 

Жазықтықтың проекциялары. Түзу және жазықтық. 

Оқу нәтижесінде: 

-үлгінің сызбаларын құрудың әдістерін; сызбаларда есептерді 

шешудің әдістерін білуі; 

- эскиздерді, сызбаларды және жиналмалы бірлік сызбаларын 

құрастыру әдістерін, стандартты бөлшектердің техникалық 

сызбаларын құрудың әдістерін білуі; 

- сызбада көретілген конструкцияны сызуды; азаматтық және 

өндірістік құрылымды сызбаларды оқуды істей білуі керек; 

- құрама сызба арқылы бөлшектеу сызбасын құрастыруды; 

компьютерлік бағдарламада сызбаны орындауды істей білуі; 

- өзінің болашақ мамандығының өнімінің конструкциясының 

элементтерін орындау және техникалық бөлшектердің 

сызбаларын орындау қабілеті болуы. 

 БД ВК Начертатель

ная  

геометрия 

инженерная 

графика 

3 2 Содержание дисциплины: Проекции точки. Понятие о «Единой 

системе конструкторской документации». Форматы. Масштабы. 

Аксонометрические проекции. Нанесение размеров, построение 

технических форм. Проекционные построения. Основная надпись. 

Построение трех проекций по его,  наглядному изображению. 

Уклон, конусность, сопряжения. Построение обводов технических 

форм. Плоскость. Виды, разрезы, сечения, выносные элементы. 

Прямая иплоскость. Две плоскости на эпюре. 

Результаты обучения: 

- знание методов построения чертежей объектов, способов 

решения на чертежах задач, методов построения эскизов 

чертежей; 

- знание методов построения эскизов технических рисунков 

стандартных деталей и сборочных единиц; 

- умение начертить конструкции, показанной на чертеже, читать 

чертежи  гражданского и промышленного строения; 

- умение выполнять конструкции деталей в компьютерных 

программах; 

- способность снятие эскизов, выполнения чертежей технических 

деталей элементов конструкции изделий своей будущей 

специальности. 

Не 

требуется 

 

Не требуется 
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6 БП ЖК Кәсіби шет 

тілі 

 

5 3 Пәннің мазмұны: Мамандық бойынша болашақ мамандықтың 

ерекшеліктерімен белгіленетін студенттердің шет тілін үйренудегі 

қажеттілігін есепке алуға негізделген кәсіптік-бағдарлы оқыту, 

қосымша кәсіби білім алу, лексикалық минимум алу, 

терминологияны оқу,  студенттерді ғылыми мақалалар мен 

жарияланымдарды өз бетінше оқуға дайындау, кәсіби тілде қарым-

қатынас жасау. 

Оқу нәтижесі: 

- кәсіби және ғылыми салаларында ауызша және жазбаша сөйлеу 

ерекшілігін, кәсіби тілдесу саласында шетел тілінің сөздік 

құрамының ерекшеліктерін білу; 

- кәсіби негізделген жағдайлар шеңберінде шетел тілінде мәтінді 

құрастыруды және ұйымдастырудың ұлттық мәдени және 

қоғамдық-саяси ерешеліктерін білу; 

- тілдік, социолингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық, 

коммуникативтік аспектілерде кәсіби қызмет атқара, сөйлеу 

құралдарын қолдана білу; 

- байланыс талаптарына,әріптестің басқа мәдениет өкілі ретінде 

тұлғалық ерекшеліктеріне, тілдеу сипаттамасына сәйкес сөйлеу 

қызметін ұйымдастыра білу; 

- іскерлік, ақпараттық және кәсіби-техникалық сипаттағы 

хабарламаның сәйкес деңгейін есту арқылы аңғару, пайымдау, 

оқығаннан ақпаратты алу қабілеті; 

- ресми, кәсіби сипаттағы хатты жазу кезінде ойды және 

пайымдауларды,  ақпаратты тізбекті баяндау және ғылыми-

техникалық құжаттамамен танысу қабілеті. 

Шет тілі Талап 

етілмейді 

 БД ВК Профессион

альный 

иностранны

й язык 

5 3 Содержание дисциплины: Профессионально-ориентированное 

обучение основанное на учете потребностей студентов в изучении 

иностранного языка, диктуемое особенностями будущей 

профессии по специальности, получение дополнительных 

профессиональных знаний, получение лексического минимума, 

изучение терминологии, подготовка студентов к 

самостоятельному обучению научных статей и публикаций, 

общению напрофессиональном языке. 

Результаты обучения: 

- знание специфики устной, письменной речи в сфере 

профессионального общения, национально-культурных 

Иностранн

ый язяк 

Не требуется 
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особенностей построения текста в иностранном языке; 

- знание национальных и культурных особенностей построения и 

организации текста на иностранном языке, стилистические 

особенности словарного состава; 

- умение осуществлять профессиональную деятельность в 

лингвистическом,  социальном, культурном, лингивистическом, 

информационно-аналитическом аспектах; 

- умение организовывать речевую деятельность в процессе 

коммуникации, речевой ситуацией, личностными особенностями 

партнера как представителя другой культуры,нации и характером 

общения; 

- способность восприятия и понимания на слух соответствующего 

уровня сообщений делового информационного, профессионально, 

научно-технического характера; 

- способностьизложения мыслей, рассуждений, мнений, эмоций, 

передачи информации при написания письма официального, 

делового, профессионального характера. 

7 БП ВК Кәсіби 

орыс/қазақ 

тілі 

5 3 Пәннің мазмұны: Кәсібилендіру терминологияны терең ұғынуға 

және бекітуге, ғылыми сөйлеу стиліне тән құрылымдарды қолдану 

дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін арнайылексиканы 

іріктеумен қол жеткізіледі. Бұл студенттердің өзіндік жұмысын 

белсендіруге, кәсіби сөйлеу, ғылыми және іскерлік сөйлеуде 

теориялық мәліметтерді зерделеуге ықпал етеді. Кәсіп саласы 

бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; терминдерді пайдаланып, 

кез-келген жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, жүйелі айта 

алатын дәрежеге жеткізу; естумен қабылдаған мәліметті қорытуға, 

мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер менғылыми 

зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу дағдысын 

қалыптастыру, іс қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми 

жұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін кеңейту 

Оқу нәтижесі: 

- знание научной лексики технического профиля, продуцирования 

текстов разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной 

сферы, основ деловой коммуникации; 

- знание терминологического минимумадля 

осуществленияпрофессиональной деятельности, грамматического 

и синтаксическогоминимума для работы с спецтекстами; 

Қазақ 

(орыс)  тілі 

Талап 

етілмейді 
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- умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, 

выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией    общения; 

- умение использовать приемы переработки устного и 

письменного текста, использовать этикетные формы общения, 

ясно излагать свою точку зрения; 

- способность продуцирования вторичных научных текстов: 

аннотаций, рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного 

поиска научно-технической информации; 

- способность интерпретации, анализа текстов научно-

профессиональной литературы, поиска информации как основы 

профессиональной деятельности; 

- тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық 

ерекшеліктерін, кәсіби қатынастағытілдік құбылыстардың 

контекстегі жұмсалымдық қызметтерін білу; 

- мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби 

қызметнегізгі ұғымдарыжәне терминдерін,іскерлік, кәсіби 

қатынас этикасы ережелерін білу; 

- түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды 

сақтаумен жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-техникалық  құжаттарды, 

сауатты жазу, аудара білу; 

- тілдімамандыққа қатысты әртүрлі сөйлеу жағдаяттарында, 

қарым-қатынас құралы ретінде еркін қолдану, коммуникативтік 

міндеттерді жүзеге асыра білу; 

- пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят 

шеңберінде ақпаратты хабарлау, сұрау, кәсіби тақырыпта сөйлеуді 

дұрыстүсіндіру қабілеті; 

- мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы 

ретінде пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, 

конструкцияларды қолдану қабілеті. 

 БДВК Профессион

альный 

русский/каза

хский язык                                                                                                                                    

5 3 Содержание дисциплины: Профессионализация достигается 

отбором специальной лексики, способствующей более глубокому 

осмыслению и закреплению терминологии, выработке навыков 

употребления конструкций, характерных для научного стиля речи. 

Особое внимание уделено заданиям поразвитию форм 

продуктивного речепроизводства на русском языке, что 

способствует активизации самостоятельной работы студентов, 

Русский/ка

захский 

язык 

Не требуется 
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изучению теоретических сведений в профессиональной 

разговорной, научной и деловой речи.  

Кәсіп саласы бойынша сөйлеу деңгейлерін кеңейту; терминдерді 

пайдаланып, кез-келген жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын дұрыс, 

жүйелі айта алатын дәрежеге жеткізу; естумен қабылдаған 

мәліметті қорытуға, мәтін, өз мамандықтарына сәйкес еңбектер 

мен ғылыми зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты ала білу 

дағдысын қалыптастыру, іс қағаздарын сауатты толтыру, 

ғылымижұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау деңгейлерін 

кеңейту. 

Результаты обучения: 

- знание научной лексики технического профиля, продуцирования 

текстов разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной 

сферы, основ деловой коммуникации; 

- знание терминологического минимумадля 

осуществленияпрофессиональной деятельности, грамматического 

и синтаксическогоминимума для работы с спецтекстами; 

- умение обобщать, интерпретировать техническую информацию, 

выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией    общения; 

- умение использовать приемы переработки устного и 

письменного текста, использовать этикетные формы общения, 

ясно излагать свою точку зрения; 

- способность продуцирования вторичных научных текстов: 

аннотаций, рецензий, тезисов, рефератов, самостоятельного 

поиска научно-технической информации; 

- способность интерпретации, анализа текстов научно-

профессиональной литературы, поиска информации как основы 

профессиональной деятельности; 

- тіл лексикалық және грамматикалық, стилистикалық 

ерекшеліктерін, кәсіби қатынастағытілдік құбылыстардың 

контекстегі жұмсалымдық қызметтерін білу; 

- мамандық саласы кәсіби терминдерін, қазақ тілінде кәсіби 

қызметнегізгі ұғымдарыжәне терминдерін,іскерлік, кәсіби 

қатынас этикасы ережелерін білу; 

- түрлі тақырыптарда өз ойын дәлелдей алу, тілдік нормаларды 

сақтаумен жеткізе алу, кәсіби, ғылыми-техникалық  құжаттарды, 
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сауатты жазу, аудара білу; 

- тілі мамандыққа қатысты әртүрлі сөйлеу жағдаяттарында, 

қарым-қатынас құралы ретінде еркін қолдану, коммуникативтік 

міндеттерді жүзеге асыра білу; 

- пікір білдіру, ғылыми тақырыптар және қарым-қатынас жағдаят 

шеңберінде ақпаратты хабарлау, сұрау, кәсіби тақырыпта сөйлеуді 

дұрыстүсіндіру қабілеті; 

- мемлекеттік тілді қоғамдық-әлеуметтік қатынастар құралы 

ретінде пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище, 

конструкцияларды қолдану қабілеті. 

8 БП ЖК Стандарттау 5 3 Пәннің мазмұны: Стандарттаудың негізгі ұғымдары. 

ҚРстандарттаудың мемлекеттік жүйесі. Стандарттау түрлері. 

Стандарттау сұлбалары. Өнімді стандарттау тәртібі. 

Декларацияларды тіркеу тәртібі. Өнімді сәйкестендіру. 

Қызметтерді стандарттау. Аккредиттеу. Стандарттау саласындағы 

ҚР заңдары. ИСО сериялы сапа стандарттары. Стандарттар 

түрлері оларды әзірлеу. Стандарттаудың құқықтық негіздері. ҚР-

дағы мемлекеттік стандарттау жүйесі. Стандарттау жөніндегі 

нормативтік құжаттар. Стандарттау жөніндегі нормативтік 

құжаттарды дайындау тәртібі. Халықаралық стандарттау. 

Стандарттау бойынша халықаралық ұйымының ұйымдық 

құрылымы. 

Оқу нәтижесі: 

- стандарттаудың және стандарттау жүйесінің ғылым ретінде 

пайда болу тарихын, мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізгі 

ережелерін, стандарттаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін білуі; 

- Қазақстан Республикасында стандарттаудың құқықтық 

ережелерін, заңдылықтарының негізгі қағидаларын білуі; 

- стандарттаудың негізгі түрлерін, өнімді штрихтап кодтау 

саласындағы нормативтік құжаттардың түрлерін, олардың 

қолдану тәртібін білуі; 

- мемлекеттік стандарттау жүйесінің құрылымын, өнім сапасының 

көрсеткіштерін және оның элементтерін стандарттау тәртібін 

білуі; 

- жалпы техникалық және ұйымдастырушы-әдістемелік 

стандарттардың салааралық кешендерін, өнім сапасының 

көрсеткіштерін және оның элементтерін стандарттау негіздерін 

Талап 

етілмейді 

Ауыл 

шаруашылығы 

өнімдерін 

стандарттау 

негіздері 
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білуі; 

- стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың міндетті 

талаптарының сақталуын мемлекеттік бақылау негізін білуі. 

 БДВК Стандартиза

ция 

5 3 Содержание дисциплины: Основные понятия стандартизации. 

История развития стандартизации. Обьекты и область 

стандартизации. Принципы и функции стандартизации. Методы 

стандартизации. Государственная система стандартизации РК. 

Виды стандартов. Идентификация продукции. Стандартизация 

услуг. Законы РеспубликиКазахстан в области стандартизации. 

Стандарты качества серии ИСО. Нормативные документы по 

стандартизации, их категория. Порядок разработки нормативных 

документов по стандартизации. Международная стандартизация. 

Организационная структура международной организации по 

стандартизации. 

В результате обучения: 

- основные понятия, термины и определения, относящиеся к 

стандартизации; 

- общие принципы и основные научные положения 

стандартизации,  действующие стандарты, принципы их 

построения и методику применения; 

- нормативные документы по стандартизации и виды стандартов; 

- умение анализировать и рекомендовать предложения по 

разработке новых и внесению изменений в действующие 

нормативные документы; 

- знание законодательную и нормативную базу стандаризации 

научно-методическими основами стандартизации; 

- пользоваться  действующими стандартами при назначении 

параметров точности; 

- стандарты, правила и другие нормативные документы при 

решении технических, экономических и экологических задач при 

производстве. 

Не 

требуется 

Основы 

стандартизации 

сельскохозяйст

венной 

продукции 

9 БП ЖК Сертификатт

ау 

5 3 Пәннің мазмұны: Сертификаттаудың негізгі ұғымдары. 

ҚРМемлекеттік сертификаттау жүйесі. Сертификаттау түрлері. 

Сертификаттау сұлбалары. Өнімді сертификаттау тәртібі. 

Декларацияларды тіркеу тәртібі. Өнімді сәйкестендіру. 

Қызметтерді сертификаттау. Аккредиттеу. Сертификаттау 

саласындағы ҚР заңдары. Сапа жүйесін сертификаттау. 

Талап 

етілмейді 

Ауыл 

шаруашылық 

өнімдерін 

сертификациял

ау негіздері 
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Қызметтерді сертификаттаудың сұлбалары. Өнімді 

идентификациялау. Өнімді фальсификациялау. Сертификаттаудың 

құқықтық негіздері. 

Оқу нәтижесінде: 

- сертификаттаудың мазмұны мен мағынасын, сертификаттау мен 

баға сәйкестігіндегі негізгі түсінігін білуі; 

- сәйкестікті растаудың мақсаты мен принциптерін, міндетті және 

ерікті сертификаттаудың жұмыс жасау принципін білуі; 

- сертификаттаудың қатысушыларын, олардың жұмыс жасау 

принциптерінің ерекшеліктерін білуі; 

- өнімдерді сертификаттаудың ережесі мен жұмыс жасау тәртібін,  

сертификаттаудың заңды және нормативтік базасын, 

сертификаттау сұлбасын, ерекшеліктерін, пайдалану тәртібін 

білуі; 

- өнімнің сертификаттауын жүргізу тәртібін, сынау зертханалары 

мен сертификаттаудың жұмыс орындарын, олардың жұмыс жасау 

тәртібін, негізгі ережелерін білуі; 

- экологиялық сертификаттауды жүргізудің қажеттілігін, міндетті 

экологиялық сертификатталатын объектілердің қызметін, 

қоршаған ортаны қорғау аймағындағы қызметтерді реттейтін 

халықаралық стандарттардың дайындалу тәртібін, өнімдерді 

экологиялық маркілеу ережесі мен тәртібін білуі. 

 БДВК Сертификац

ия 

5 3 Содержание дисциплины: Основные понятия сертификации. 

Государственная система сертификации РК. Виды сертификации. 

Схемы сертификации. Порядок проведения сертификации 

продукции. Испытания продукции с целью сертификации. 

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

Маркирование продукции знаком соответствия. Порядок 

регистрации деклараций о соответствии. Идентификация 

продукции. Фальсификация продукции. Сертификация услуг. 

Схемы сертификации услуг. Аккредитация. Законы Республики 

Казахстан в области сертификации. 

Врезультате обучения: 

- знание вопросов нормативно – правовой и нормативно– 

технической базы сертификации; 

- умение интерпретировать нормативно-правовую базу 

сертификации продукции и производственных процессов; 

Не 

требуется 

Основы 

сертификации 

сельскохозяйст

венной 

продукции 
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- применение методов и критериев оценки эффективности 

использования сертификации; 

- умение использовать методические нормативные материалы, 

техническую и технологическую документацию, современные 

технические средства и информационные технологии; 

- умение составлять схемы проведения работ по сертификации и 

самостоятельно принимать технические решения и разрабатывать 

проекты, способствующие повышению качества продукции; 

- умение оценивать затраты и экономический эффект от 

внедрения работ по сертификации. 

10 БП ЖК Кәсіпорын 

экономикас

ы 

5 4 Пәннің мазмұны: Кәсіпорын-экономиканың негізгі буыны. 

Ұйымның өндірістік және ұйымдық құрылымы. Өндіріс түрлері 

және өндірістік үрдістіұйымдастыру. Кәсіпорынның негізгі 

жәнеайналым қорлары. Ұйымның еңбек ресурстары. 

Кәсіпорынның даму стратегиясы. Өндіріс шығындары және 

өнімнің өзіндік құны. Кәсіпорынның баға саясаты. Өнімнің 

сапасыжәне кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі. Ұйымның 

инновациялық және инвестициялық қызметі. Кәсіпорынның 

шаруашылық қызметінің тиімділігін бағалау. 

Оқу нәтижесінде: 

- кәсіпорында жүретін экономикалық құбылыстар мен үрдістердің 

мәнін, олардың өзара байланысы,өзара тәуелділігін, оларды 

жүйелеу мен модельдеуді білуді; 

- кәсіпорын, құрылымдық бөлімшелері жұмысының негізгі 

техникалық-экономикалық көрсеткіштері, шаруашылық объектісі 

ретіндегі кәсіпорынның мәнін білу; 

- кәсіпорын ұйымдық, өндірістік құрылымын талдау,басқаруды 

ресурстарды пайдалану негізгі,айналым капиталы кәсіпорын 

экономикалық жағдайына талдай білу; 

- шығындар-нәтижелер өлшемі бойынша өндіріс шығындарының 

тиімділігін, сондай-ақ өсу факторларын және оларды жақсы 

пайдалану мүмкіндіктерін анықтай білу; 

- кәсіпорынның ресурстарын басқару, оның қызметінің қаржылық 

нәтижелерін қалыптастыру, инвестициялық қызметті 

ұйымдастыру қабілеті; 

- өнімнің сапасын арттыру, сертификаттау негізінде 

кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін басқару қабілеті, 

Талап 

етілмейді 

Кәсіпорындағы 

менеджмент 



20 

 

факторлардың әсерін анықтау. 

 БДВК Экономика 

предприятия 

5 4 Содержание дисциплины: Предприятие – основное звено 

экономики. Производственная и организационная структура 

организации. Типы производства и организация 

производственного процесса. Основные и оборотные фонды 

предприятия. Трудовые ресурсы организации. Стратегия развития 

предприятия. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Ценовая политика предприятия. Качество продукции и 

конкурентоспособность предприятия. Инновационная 

иинвестиционная деятельность организации. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

В результате обучения: 

- знание теоретических и методологических основ 

функционирования предприятия в экономике, принципы и методы 

регулирования деятельности предприятия; 

- знание основных технико-экономических показателей работы 

предприятия его структурных подразделений, сущности 

предприятия как объекта хозяйствования; 

- умениеанализировать организационную и производственную 

структуру предприятия и управления, использования ресурсов: 

основного и оборотного капитала; 

- умения определять эффективность издержек производства по 

критерию затраты – результаты, факторов роста и возможностей 

их лучшего использования; 

- способность управления ресурсами предприятия, формирования 

финансовых результатов его деятельности, в организации 

иннвестиционной деятельности; 

- способностьуправлять конкурентоспособностью предприятия на 

основе повышения качества, сертификации продукции,определять 

влияние факторов. 

Не 

требуется 

Менеджмент  

производства 

11 БП ЖК Кәсіпорында

ғы 

менеджмент 

5 5 Пәннің мазмұны: Өндірістік менеджмент саласындағытеориялық 

негіздермен таныстыру; өнеркәсіптік кәсіпорынның өндірістік 

әлеуетін қалыптастыру мен басқарудың заманауи әдістерімен 

қамтамасыз ету; студенттердіөндірістік процестерді ұйымдастыру 

ментәжірибелік дағдылармен қамтамасыз ету, кәсіпорынның 

стратегиялық және тактикалық мақсаттарына қол жеткізу үшін 

олардың тиімдіжұмыс істеуі үшін жағдай жасау; 

Кәсіпорын 

экономикас

ы 

Талап 

етілмейді 
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белгісіздікжағдайында басқару шешімдерін талдауғажәне шешуге 

тәжірибе жинау. 

Оқу нәтижесінде: 

-өндіріс пен менеджментті ұйымдастыру негізгі принциптері, 

формалары, әдістері, персоналды басқару негіздері, өндірістік 

процесс, жіктелуі білуі керек; 

- кәсіпорынның құрылымдық бөлімшелер жұмысының 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, шаруашылық жүргізу 

объектісі ретіндегі кәсіпорын мәнін білу; 

- шығындар өлшемі бойынша өндіріс шығындарының тиімділігін 

анықтай білу-нәтижелер, өсу факторлары және оларды жақсы 

пайдалану мүмкіндіктерін білуі; 

- өндірістік үрдістер нәтижелерін практикалық қызметте,басқару 

міндеттерін, өндірістік менеджмент тәсілдерін пайдалану, 

экономикалық негіздерін істей білу; 

- өндірістік, инновациялық процестерді бағалау әдістемелерін 

пайдалана отырып, практикалық есептер мен жағдайларды шешу 

үшін материалды қолдану қабілеті; 

- бәсекеге қабілетті өндірісті қалыптастыру, персоналды басқару, 

іс жүргізу, ұйымдастыру, өндірісті басқару әдістерін пайдалану 

қабілеті. 

 БД ВК Менеджмент 

производств

а 

5 5 Содержание дисциплины: Ознакомить обучающихся с 

теоретическимиосновами в области управления производством; 

современными методами формирования и управления 

производственным потенциалом промышленного предприятия; 

вооружить обучающихся практическими навыками исследования 

и организации производственных процессов, создания условий их 

эффективного функционирования в интересах достижения 

стратегических и тактических целей предприятия; приобретение 

опыта анализа и принятияуправленческих решений в условиях 

неопределенности. 

В результате обучения: 

- знание основополагающих форм организации производства и 

менеджмента, основ управления персоналом, производственным 

процессом и его классификацию; 

- знание способов управления, показателей эффективности 

инновационных процессовпредприятия как объекта 

Экономика 

предприяти

я 

Не требуется 
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хозяйствования иего роль в экономике 

умение использовать результаты производственных процессов в 

деятельности, приемы производственного менеджмента для 

решенияуправленческих задач; 

- умение анализировать данные для решения организационно 

управленческих проблем и процессов предприятия, с 

использованием экономических наук; 

- способность применения материала для решения практических 

задач и ситуаций с использованием методик оценки 

производственных и инновационных процессов; 

- способность в формировании конкурентоспособного 

производства, управления персоналом, делопроизводством, 

использованию методов управления производством. 

 БП ТК Метрология 3 3 Пәннің  мазмұны: Метрология пәні. Физикалық бірліктер жүйесі. 

Физикалық бірліктердің халықаралық жүйесі. Өлшеу бірлігі. 

Эталондар. Өлшеу қателіктері. Өлшеу нәтижелерін өңдеу. Өлшеу 

құралдары. Өлшеу құралдарының жіктелуі және құрылысы. 

Өлшеудің салыстырып тексеру сұлбалары. Өлшеу сұлбалары мен 

аспаптары. 

Оқу нәтижесі: 

- метрологияның негізгі теориялық принциптерін, өлшеу 

рәсімдерін, өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету үшін құқықтық және 

ұйымдастырушылық негіздерін білуі; 

- компьютерлік технологияларды өндірістің метрологиялық 

қамтамасыз етуің жоспарлау үшін пайдаланылану, процестер мен 

өнім сапасын бақылау үшін өлшеу және сынау жабдықтарын 

пайдалану мүмкіндігін білуі; 

- өлшеу, сынау және бақылау прогрессивті әдістерін енгізу 

тәртібін білуі. 

Талап 

етілмейді 

Өлшеудің 

жалпы 

теориясы 

 БД КВ Метрология 3 3 Содержание дисциплины: Предмет метрология. Система 

физических единиц. Международная система физических единиц. 

Единство измерений. Эталоны. Погрешности измерений. 

Обработка результатов измерений. Средства измерений. 

Классификация и устройство средств измерений. Поверочные 

схемы измерений. Измерительные схемы и приборы. 

В результате обучения: 

- знать законодательные и нормативные правовые акты, 

Не 

требуется 

Общая теория 

измерений  
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методические материалы по метрологии; об истории и 

современном состоянии метрологии в стране и за рубежом; 

теорией воспроизведения единиц физических величин и передачи 

их размеров; методы обработки результатов измерений, и их 

метрологические характеристики; 

- уметь применять компьютерные технологии для планирования и 

проведения работ по метрологии; методы обработки результатов 

измерений и анализа их достовернности, методы контроля 

качества продукции; 

- иметь представление об истории и современном состоянии 

метрологии в стране и за рубежом; об измерениях, методах и 

средствах обеспечения их единства; о способах достижения 

требуемой точности; об организации деятельности по метрологии 

в развитых странах; о международных и региональных 

организациях по метрологии; о связи метрологии, стандартизации 

и сертификации; 

- представлять информацию об организации деятельности по 

метрологии в развитых странах; о международных и 

региональных организациях о метрологии; о связи метрологии, 

стандартизации и сертификации; 

- иметь навыки самостоятельной работы в правовой и 

законодательной области метрологии, в области организации 

деятельности по метрологии, в вопросах моделирования, поверки 

и калибровки средств измерений. 

 БП ТК Квалимерия 5 4 Пәннің  мазмұны: Квалиметрияның даму тарихы. 

Квалиметрияның негізгі түсінігі. Квалиметрияның аймагы және 

объектілері. Квалиметрияның принциптері. Квалиметрияның 

құрылымы. Квалиметрияныңәдістері. Квалиметриядағы 

өнімкөрсеткіштерінің сипаттамасы жәнеклассификациясы. 

Эксперттік квалиметрия,өнім сапасы деңгейін бағалау. өнім 

сапасыдеңгейін бағалаудың әдістері. Өнім сапасыдеңгейін бағалау 

әдістемесін дайындаудыңнегізгі ережесі. Өнім сапасын 

ынталандыру. Техникалық өнімдердің сапасы және 

бәсекегеқабілеттілігі. Сапаны басқарудағы квалиметрия. 

Оқу нәтижесі: 

- квалиметрияның технологиясының негіздерін,  сапа 

көрсеткіштерінің сандық мәндерін анықтау үшін бастапқы 

Талап 

етілмейді 

Сапа жүйесі, 

Өнім сапасын 

статистикалық 

талдау 
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деректерді жинауды және өндеуді білуі; 

- өнімнің негізгі техникалық және консруктивтік сипаттамаларын, 

өнім сапасының деңгейін бағалау принциптері мен әдістерін өнім 

сапасы көрсеткіштерін таңдау ерекшелігін білуі; 

- өнім сапасын талдау, технологиялық процестердің сапасын 

статистикалық бақылауды және басқаруды ұйымдастыруды 

тәсілдерін білуі; 

- өнім сапасын арттыруды болжау және жоспарлау кезінде өнім 

сапасы көрсеткіштерінің құрамын, өнім сапасы туралы деректерді 

талдау әдістерін және ақаулық себептерін іздестіру тәсілдерін 

білуі. 

 БД КВ Квалимерия 5 4 Содержание дисциплины: История возниконовения 

квалиметрии. Основные положения квалиметрии. Область и 

объекты квалиметрии. Принципы квалиметрии. Структура 

квалиметрии. Методы квалиметрии. Классификация и 

характеристика признаков продукции в квалиметрии. Экспертная 

квалиметрия, оценка уровня качества продукции. Методы оценки 

уровня качества продукции. Основные правила разработки 

методики оценки уровня качества продукции. Оптимизация 

качества продукции. Качество и конкурентоспособность 

техническихизделий. Квалиметрия в управлении качеством. 

В результате обучения: 

- знать основные понятия и определения квалиметрии 

- определять методику выбора номенклатуры показателей 

качества для оценки уровня качества продукции; методы оценки 

уровня качества продукции, работ и услуг 

- применять практические навыки комплексирования показателей 

качества; разработки квалиметрических шкал оценки качества; 

экспертной оценки уровня качества продукции; определение и 

уточнение коэффициентов весомости; обоснования и 

установления состава показателей качества объектов оценки 

- представлять историю и современное состояние квалиметрии в 

Республике Казахстан и за рубежом; о связи уровня жизни с 

качеством продукции и услуг; об основных методах и технологии 

квалиметрической оценки уровня качества; о сборе и обработке 

исходных данных для определения численных значений 

показателей качества; основные технические и конструктивные 

Не 

требуется  

Системы 

качества,  

Статистически

й анализ 

качества 

продукции   
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характеристики продукции; методы оценки качества продукции, 

работ и услуг; специфику выбора показателей качества 

продукции; меры качества; способы обработки результатов 

квалиметрии 

- уметь применять состав показателей качества продукции при 

прогнозировании и планировании повышения качества 

продукции; методы анализа данных о качестве продукции и 

способы отыскания причин брака; модели качества различных 

объектов, их количественное выражение для решения задач 

управления качеством 

- знать основные понятия и определения квалиметрии. 

 БП ТК Өлшеудің 

жалпы 

теориясы 

5 4 Пәннің  мазмұны: Өлшем бірліктері. Физикалық шаманың 

бірліктері. Өлшеу кезіндегі қиянат түрлері. Бөлшектерді өлшеу 

тәсілдері. Өлшенетін өлшемдердің таралу өрісінің түзету 

коэффициенттері. Өлшеу құралын таңдау. Өлшеу тәртібі және 

әртүрлі бөлшектерді өлшеу қателіктерін анықтау. 

Оқу нәтижесі: 

- өлшеудің негізгі теориясы мен өлшеу бірліктері және физиқалық 

шамаларды білуі; 

- практикалық есептерді шығару үшін физикалық шамаларды 

дұрыс таңдау қажеттігін білуі; 

- өлшеу нәтижелердің қателіктерін анықтау және өлшеу 

нәтижесінің қателіктеріне әрекет ететін факторлар, 

олардыауыстыру әдістерін білуі; 

- технологиялық процесс параметрлерін реттеу және бақылау 

үшін өлшеу жүйесін таңдауды білуі; 

- сенімділік бағасын өндіру және өлшеу жүйесінде 

экономикатиімділігін таңдау жұмысын жүргізуді білуі. 

Физика, 

Метрологи

я 

Мемлекеттік 

метрологиялық 

қадағалау және 

метрологиялық 

бақылау 

 БД КВ Общая 

теория 

измерений 

5 4 Содержание дисциплины: Единицы измерения. Единицы 

физической величины. Виды погрещностей при измерении. 

Способы измерения деталей. Поправочные коэффициенты. Поле 

рассеивания измеряемых размеров. Выбор измерительного 

средства. Порядок измерений и определение погрешностей 

измерений различных деталей. 

В результате обучения: 

- знать термины и определения, международную систему единиц 

СИ, общие законы и правила измерений, методы измерений, 

Физика, 

Метрологи

я 

Государственн

ый 

метрологическ

ий надзор и 

метрологическ

ий контроль                                                                                                                                            
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погрешности измерений и законы их распределения, методы 

обработки результатов измерений; 

- применять статистические методы оценки случайных 

погрешностей и результатов измерений: однократных; 

многократных равноточных; многократных неравноточных; 

нескольких серий измерений; 

- представлять виды физических величин, единицы физических 

величин, шкалах измерений и постулатах измерений; 

- осуществлять методику оценки погрешностей измерений; 

творческое мышление и повышать уровень общей и технической 

культуры; 

- потребность практических навыков обработки результатов 

измерений. 

 БП ТК Мемлекеттік 

метрологиял

ық қадағалау 

және 

метрологиял

ық бақылау 

5 5 Пәннің  мазмұны: Мемлекеттік метрологиялық қадағалау және 

метрологиялық бақылау объектілері ментүрлері.  Өлшем бірлігін 

қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік инспектор (мемлекеттік 

инспектор). Жоспарлы, жоспардан тыс, қайтатексеру нысандары. 

Тексеру нәтижесібойынша актілерді ресімдеу ережесі. 

Анықталған бұзушылықтардың жойылуын және нұсқамалардың 

орындалуын бақылау. Мемлекеттік инспекторлардың 

функциялары, метрологиялық бақылауды жүзеге асыратын 

адамдардың міндеттері, құқықтары мен жауапкершілігі. 

Оқу нәтижесі: 

- метрологиялық қамтамасыз етудің ғылыми негіздерін және 

ұйымдастырушы негізін білуі; 

- метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық негізін, 

метрологиялық қамтамасыз етудің нормативтік-құқықтық негізін 

білуі; 

- мемлекеттік өлшеу жүйесінің нормативтік құжаттарын,  

стандарттардың, техникалық шарттардың талаптарының 

сақталуын мемлекеттік қадағалау жүзеге асыру тәртібін білуі; 

- пайдалану құжаттамасын метрологиялық бақылау, бақылау 

нәтижелерін ресімдеу, метрологиялық бақылау жүргізетін 

тұлғалардың міндеттері мен құқықтарын білуі; 

- метрологиялық ережелер мен нормалар талаптарының 

сақтаулуын мемлекеттік қадағалау жүзіге асыру тәртібін білуі. 

Физика, 

Метрологи

я, 

Өлшеудің 

жалпы 

теориясы 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Государстве 5 5 Содержание дисциплины: Объекты и виды Государственного Физика,  Не требуется  
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нный 

метрологиче

ский надзор 

и 

метрологиче

ский 

контроль 

метрологического надзора и метрологического контроля. 

Государственный инспектор по обеспечению единства измерений 

(государственный инспектор). Плановые, внеплановые, 

повторные формы проверки. Правилаоформления актов по 

результатам проверки. Контроль, за устранением выявленных 

нарушений и исполнением предписаний. Функции 

Государственных инспекторов, обязанности, права и 

ответственность лиц, осуществляющих метрологический 

контроль. 

В результате обучения: 

- умение контролировать за выпуском, состоянием и применением 

средств измерений, аттестованными методиками выполнения 

измерений, эталонами единиц величин, соблюдением 

метрологических правил и норм; 

- правовые основы обеспечения единства измерений; 

- проведение измерений в узаконенных единицах с определенной 

погрешностью; 

- умение контроировать за правильностью измерений 

осуществляет метрологическая служба; 

- лицензирование деятельности юридических и физических лиц по 

изготовлению и ремонту средств измерений; 

- осуществление надзора за состоянием и применением средств 

измерений, аттестованными методиками выполнения измерений, 

эталонами единиц величин, применяемыми для калибровки 

средств измерений, соблюдением метрологических правил и 

норм, нормативных документов по обеспечению единства 

измерений. 

Метрологи

я, Обшая 

теория 

измерений 

 БП ТК Сапа жүйесі 5 5 Пәннің  мазмұны: Машина жасау өнімдерінің сапа 

жүйесітехнологиялық процестің дәлдігі ментұрақтылығын 

талдауды қамтиды. Технологиялық процесті статистикалық 

реттеу. Осының бәрі болашақ мамандарға  сапабойынша 

дайындалатын өнімді бақылаудың талап етілетін деңгейін жүзеге 

асыруға және қамтамасыз етуге көмектеседі. Шығарылатын 

өнімнің сапасын қалыптастыру сатылары. Дәлдігі технологиясы. 

Оқу нәтижесі: 

- қазіргі сапа жүйесін енгізу бойынша бағдарламаны жасауды 

және халықаралық стандарттар негізінде, сапа жүйесін енгізудің 

Стандартта

у, 

Квалиметр

ия 

Өнім сапасын 

статистикалық 

талдау 
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тиімділік көрсеткіштерін сынауды білуі; 

- сапа жүйесінің механизмдерінің жұмыс істеуінің экономикалық 

құрылымдық механизмдерін дайындауды білуі; 

- сапаны аңықтаудың негізгі тәсілдерін, халықаралық стандарттар 

негізінде, сапа жүйесінің енгізізу шығындарының сметасын 

жасауды білуі; 

- сапаны басқару жүйесінің түсініктерін еркін қолдану, ойларын 

тиянақты жеткізу және сын-пікірге, талдауға қатыса алуды білуі. 

 БД КВ Системы 

качества 

5 5 Содержание дисциплины: Системы качества продукции 

машиностроения. Классификация системы качества продукции: 

анализ точности и стабильности технологичнского процесса. 

Статистическое регулирование технологического процесса.  

Профессиональные компетенции специалиста по качеству, 

осуществление и обеспечивание требуемого уровеня контроля 

изготавливаемой продукции. Стадии формирования качества 

выпускаемой продукции. Точность технологических процессов. 

В результате обучения: 

 существующие системы управления качеством, требования 

семейства международных стандартов ИСО семейства 9000 к 

системам менеджмента качества, модели, принципы и подходы 

построения СМК, сущность системного и процессного подходов, 

назначение политики и цели предприятий в области качества; 

 требования МС ИСО семейства 9000 к системам менеджмента 

качества, порядок внедрения МС ИСО серии 9000 в 

производство, принципы, подходы, построение СМК, 

документацию СМК, политику и цели организации в области 

качества;  

 разрабатывать основные элементы СМК, решать задачи 

идентификации и содержания процессов жизненного цикла 

изделия и конкретных мер улучшения качества изделия 

(продукции, услуги) через их поддержку, обеспечение; 

 анализировать и разрабатывать структуру предприятия для 

внедрения СМК, применять методы организационного 

проектирования СМК и управления процессами предприятия; 

 разрабатывать модель и ставить задачу для программирования 

и применения информационных технологий в СМК. 

Стандартиз

ация, 

Квалиметр

ия 

Статистически

й анализ 

качества 

продукции   
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 БП ТК Өндірісті 

метрологиял

ық 

қамтамасыз 

ету 

5 4 Пәннің  мазмұны: Стандарттау бойынша маман қызметінің 

пәндіксаласымен танысу. метрология және сертификаттау. 

Метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі міндеттері. 

Қолданыстағы өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету. 

Метрологиялық бақылау және қадағалау. Техникалық 

құжаттаманы метрологиялық бақылау. Жаңа бұйымдарды 

метрологиялық қамтамасыз ету 

Оқу нәтижесі: 

- өндірісті метрологиялық қамтамасыз етудің ғылыми негіздерін 

және өлшем бiрлiгi жүйесін тәжірибеде қолдану қабілетін білуі; 

- өндірістік процестерді метрологиялық бақылауға негізделген 

өнімнің анықтамалық цикл жағдайын талдай білуі; 

- мемлекеттік инспекциясының және сынақ тексеру және 

калибрлеу ұйымдастыру қабілеті; 

- нормативтік - техникалық құжаттаманы, зерттеу жұмыс істеуге 

және техникалық құжаттаманы метрологиялық сараптама жүргізу 

мүмкіндігін білуі; 

- орта буын басшылар деңгейінде зертханалық кезінде 

метрологиялық қызмет ұйымдастыруды білуі. 

Метрологи

я 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Метрологич

еское 

обеспечение 

производств

а 

5 4 Содержание дисциплины: Ознакомление с предметной областью 

деятельности специалиста по стандартизациии,   метрологии и 

сертификации. Основные задачи метрологического обеспечения. 

Метрологическое обеспечение действующего производства. 

Метрологический контроль и надзор. Метрологический контроль 

техническойдокументации. Метрологическое обеспечение новых 

изделий. 

В результате обучения: 

- пользоваться знаниями об основных направлениях развития 

метрологического обеспечения производства; 

- анализировать состояние метрологического обеспечения, 

планировать и выполнять процессы измерений, обрабатывать 

результаты; 

- структуру и функции метрологических служб, анализировать 

состояние метрологического обеспечения; 

- техническую базу метрологического обеспечения производства, 

методы обеспечения единства и точности измерений; 

- правила метрологической подготовки и выполнения поверочных 

Метрологи

я 

Не требуется 
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работ, обработки и оформления их результатов; 

- умение поддерживать в метрологическим исправном состоянии 

средств измерений и контроля, планировать и выполнять 

процессы измерений, испытаний и контроля и уметь обрабатывать 

результаты. 

 БП ТК Техникалық 

реттеу 

негіздері 

5 5 Пәннің  мазмұны: Техникалық реттеу міндеттері. Өнімнің 

Мемлекеттік стандарттар мен техникалық регламенттер 

талаптарына сәйкестігін бағалау. Техникалық регламенттер. 

"Техникалық реттеутуралы "ҚР Заңы. Негізгі ұғымдар. 

Техникалық реттеудің мақсаттары мен принциптері. Мемлекеттік 

техникалық реттеу жүйесі. Уәкілетті орган. Техникалық 

комитеттер. Техникалық регламенттер. Сарапшы-аудитор. 

Оқу нәтижесі: 

- техникалық регламенттер мен сәйкестікті бағалау рәсімдерінің 

талаптарын кемсітпеушілік негізде қолдануға, саудаға шамадан 

тыс кедергілерді жоюға септігін тигізеді техникалық Кеден 

одағының регламенттер, стандарттар және сәйкестікті бағалау 

рәсімдерін білуі; 

- кәсіби міндеттерін тиімді орындау үшін, стандарттау құқықтық 

және қолданбалы негіздері саласындағы сәйкестiктi бағалау 

теориялық және тәжірибелік дағдыларын білуі; 

- ішкі нарығын реттеу саласындағы мәселелерді шешу және 

сыртқы сауданы дамыту үшін қолайлы жағдайлар жасау 

мүмкіндігін білуі; 

- техникалық регламенттерді, стандарттарды және сәйкестікті 

бағалау рәсімдерін  әзірлей білуі. 

Стандартта

у, 

Сертифика

ттау, 

Метрологи

я 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Основы 

техническог

о 

регулирован

ия 

5 5 Содержание дисциплины: Задачи технического регулирования. 

Оценка соответствия продукции требованиям государственных 

стандартов и технических регламентов. Технические регламенты. 

Закон РК «О техническом регулировании». Основные понятия. 

Цели и принципы технического регулирования. Государственная 

система техническогорегулирования. Уполномоченный орган. 

Технические комитеты. Технические регламенты. Эксперт-

аудитор, требования. 

В результате обучения: 

- законы, постановления, распоряжения, приказы, методические и 

нормативные материалы по технологической подготовке 

Стандартиз

ация, 

Сертифика

ция, 

Метрологи

я 

Не требуется 
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производства; 

- технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и 

готовой продукции; 

- стандарты, технические условия и другие нормативные 

руководящие материалы по разработке и оформлению 

технической документации; 

- применять основные  принципы и методы управления качеством 

на практике, применять иструменты управления качеством для 

решения задач в области повышения и управления качеством, 

работать со стандартами и другой нормативно-технической 

документацией, принятия и утверждения стандартов предприятия; 

- владение методами инструментального анализа, необходимыми 

для принятия решений в области управления качеством, навыками 

анализа и планирования качества, технического и 

информационного обеспечения и контроля функций управления 

качеством; 

- знание статистических методов контроля производства 

пригодной к употреблению продукции и оказание полезных услуг 

с наименьшими затратами; студент должен знать следующие 

статистические методы, метод наблюдения, метод группировки, 

метод абсолютных графических величин, метод средних величин. 

 БП ТК Өнім 

сапасын 

статистикал

ық талдау 

5 6 Пәннің  мазмұны: Технологиялық процесті статистикалық 

реттеу. Статистикалық ойық бақылау. Осының бәрі болашақ 

мамандарға сапа бойынша дайындалатын өнімді бақылаудың 

талап етілетін деңгейін жүзеге асыруға және қамтамасыз етуге 

көмектеседі. Статистикалық аналаздың және сапаны басқарудың 

негізгіұғымдары мен анықтамалары. 

Оқу нәтижесі: 

- өндірістік және тұтыну тауарлары сапасы мен процестерді 

статистикалық бақылаудың негізгі әдістерін білуі; 

- ықтималдық теориясы мен өнімдердің сапа менеджменті 

статистикалық талдау және ұйымдастыру түрлі әдістерінің 

негіздерін білуі; 

- мемлекеттік стандарттарға сәйкес келетін сапасы мен денгейінің 

құнын қамтамасыз ету, өнімдер қозғалысының барлық 

кезеңдерінде статистикалық процесін бақылау және сапаны 

басқарудың әр түрлі әдістерін қолдануды білуі; 

Стандартта

у, 

Квалиметр

ия, Сапа 

жүйесі 

Талап 

етілмейді 
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- статистикалық талдау жасау үшін диаграммалармен, графиктер, 

кестелермен, тәжірибеде жұмыс жасай білуі; 

- статистикалық сапасын бақылау әдістерін қолдана білу, 

технологиялық процестерді дәлдігі, тұрақтылық пен бақылау 

статистикалық талдау, техникалық сапасын бақылау 

ұйымдастыруды білуі. 

 БД КВ Статистичес

кий анализ 

качества 

продукции 

5 6 Содержание дисциплины: Статистическое регулирование 

технологического процесса. Статистический проемочный 

контроль. Все это поможет будущим специалистам по качеству 

осуществлять и обеспечивать требуемый уровень контроля 

изготавливаемой продукции. Основные понятия и опрделения 

статистеческого аналаза и управления качества. 

В результате обучения: 

- иметь представление об основных методах статистического 

контроля и управления качеством и процессов промышленной 

продукции и товаров народного потребления 

- знать основы теории вероятностей и различных методов 

статистического анализа и организации управления качества 

продукции на всех этапах ее производства 

- умение использовать различные методы статистического 

контроля и управления качеством продукции на всех этапах 

движения продукции, обеспечивая качество продукции, 

соответсвующее государственным стандартам и наименьшим 

затратам 

- изучение научных методов статистического контроля и 

управления качеством продукции и практическое применение 

основ этих методов в производстве 

- применения методов контроля и систем управления качеством 

продукции при организации и проведение работ в области 

стандартизации. 

Стандартиз

ация, 

Квалиметр

ия, 

Системы 

качества 

Не требуется 

12 БП ТК Ауыл 

шаруашылы

қ өнімдерін 

стандарттау 

негіздері 

5 5 Пәннің  мазмұны: Стандарттау функциялары мен принциптері. 

"Техникалық реттеу туралы" заң. Қызметтерді стандарттау. 

Терминдер мен анықтамалар. Ауыл шаруашылығы өнімдерін 

стандарттау негіздері. Ауыл шаруашылығы өнімдерін 

стандарттаудың мақсаты мен міндеттері. Ауылшаруашылығы 

өнімдерін стандарттау функциялары мен принциптері. 

Ауылшаруашылығы өнімдерінің сәйкестігін растау 

Стандартта

у 

Өсімдік 

шаруашылығы 

өнімдерін 

стандарттау 

және сапасын 

басқару 

https://pandia.ru/text/category/organi_upravleniya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
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Оқу нәтижесі: 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің теориялық және 

ұйымдастыру әдістерін менгере білуі; 

- өнім сапасын жоғарлату нормативті құжаттардың шарттарын 

орындауүшін бағытталып, олардың өлшеу тәсілдері мен сапасын 

өлшеу үшін өлшеулерді анықтауды білуі; 

- халықаралық, аймақтық, ұлттық стандарттардың, техникалық 

регламенттердің, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен 

қауіпсіздігіне қойылатын талаптарын білуі; 

- ауыл шаруашылығы өнімдеріне әр түрлі технологиялық 

факторлардың әсерін анықтау, халықаралық және аймақтық 

стандарттарда қойылған талаптарына сәйкестігін анықтауды білуі. 

 БД КВ Основы 

стандартиза

ции 

сельскохозя

йственной 

продукции 

5 5 Содержание дисциплины: Функции и принципы 

стандартизации. Закон «О техническом регулировании». 

Стандартизация услуг. Термины и определения. Основы 

стандартизациисельскохозяйственной продукции. Цели и задачи 

стандартизации сельскохозяственной продукции. Функции и 

принципы стандартизации сельскохозяйственной продукции. 

Потверждение соответствия сельскохозяйственной продукции. 

В результате обучения: 

- умение использовать методы практической организации и 

проведения работ при стандартизации и подтверждении 

соответствияправильно и теоретически грамотно 

идентифицировать животноводческую и растениеводческую 

продукцию;  

- технологию разработки стандартов, систему государственного 

надзора за соблюдением обязательных требований нормативных 

документов по стандартизации; 

- международные стандарты, нормы и правила и пользоваться при 

решении любых технических экономических задач при 

таможенной экспертизе; 

- правильно оформлять все виды нормативных документов, 

осуществлять правила разработки стандартов;  

- умение пользоваться информационной базой по стандартизации, 

стандартами, правилами и другими нормативными документами 

при решении технических, экономических и экологических задач 

при производстве. 

Стандартиз

ация 

Стандартизаци

я и управление 

качеством 

продукции 

растениеводств

а 
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 БП ТК Ауыл 

шаруашылы

қ өнімдерін 

сертификаци

ялау 

негіздері 

5 6 Пәннің мазмұны: Торлау функциялары мен принциптері. 

Сертификацич қызметтер. Терминдер менанықтамалар. Ауыл 

шаруашылығы өнімдерін сертификаттау негіздері. Ауыл 

шаруашылығы өнімдерін сертификаттаудың мақсаттары мен 

міндеттері. Ауыл шаруашылығы өнімдерін сертификаттаудың 

функциялары мен принциптері. 

Оқу нәтижесі: 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін сертификаттау ережелерін 

сақталуын мемлекеттік қадағалау мен бақылауды жүзеге асыруды 

білуі; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін сертификаттауға әзірлеу, өндіру, 

жеткізу, тасымалдау және кәдеге жарату қабілеттілігін білуі; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерінінің сертификатталған өнімдерге 

инспекциялық бақылау, тіркеу және нәтижелерін талдауды білуі; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін  таңбалау мен 

сертификаттаудыңерекшеліктерін, өнімді таңбалау мен 

сәйкестендірудің түрлі тәсілдерін пайдалануды білуі. 

Сертифика

ттау 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Основы 

сертификаци

и 

сельскохозя

йственной 

продукции 

5 6 Содержание дисциплины: Функции и принципы сертификации. 

Сертификация услуг. Термины и определения. Основы 

сертификации сельскохозяйственной продукции. Цели и задачи 

сертификации сельскохозяйственной продукции. Функции и 

принципы сертификации сельскохозяйственной продукции. 

Подтверждение соответствия сельскохозяйственной продукции. 

В результате обучения: 

- умение применять и обращаться с нормативной документацией, 

руководствоваться ими при решении вопросов, возникающих при 

стандартизации и подтверждении соответствия; 

- применять методы контроля качества продукции и процессов 

при проведении работ по подтверждению соответствия; 

- проводить экспертизу качества продукции, проводить 

идентификацию продукции; 

- умение правильно распознавать штриховое кодирование, знаки 

соответствия, классификаторы других государств; 

- анализировать и рекомендовать предложения по разработке 

новых и внесению изменений в действующие нормативные 

документы; 

- анализировать производственные этапы жизненного цикла 

Сертифика

ция 

Не требуется 
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продукции для обеспечения качества. 

 БП ТК Жануарлар 

шаруашылы

ғы өнімдерін 

стандарттау 

және 

сапасын 

басқару 

5 7 Пәннің мазмұны: ҚР "техникалық реттеу туралы" Заңы. 

Малшаруашылығы өнімдерін стандарттау әдістері. Мал 

шаруашылығы өнімдерінің сапасынқамтамасыз ету жүйесі. Сапа 

және бәсекеге қабілеттілік. Терминдер мен анықтамалар. Сапа 

түсінігі және сапаны басқару. Малшаруашылығы өнімдерінің сапа 

көрсеткіштері. Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын 

қалыптастыру кезеңдері 

Оқу нәтижесі: 

- мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және сапасын басқару 

негіздерін білуі; 

- мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі технологияларын, 

биологиялық және тағамдық құндылығы жоғары өнімдерін өндіру 

технологиясының негіздерін білуі; 

- буып түйілген мал шаруашылығы өнімдерін шығаруды, 

стандарттардың мал шаруашылығы өнімдерін өндіру және 

сапасын басқару негіздерін білу; 

- мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын басқару жүйелерін 

ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша білім мен дағдыларды 

тәжірибеде пайдалану, азық - түлік қауіпсіздігін ғылыми - 

негізделген жүйесін құруды білуі; 

- мал шаруашылығы шикізатынан өндірілген өнімдерінің сапасын 

бағалау әдістерін білуі; 

- мал шаруашылығы өнімдеріне әр түрлі технологиялық 

факторлардың әсерін анықтау, халықаралық және аймақтық 

стандарттарда қойылған талаптарына сәйкестігін анықтауды білуі; 

- мал шаруашылығы өнімдерін өндірудің теориялық және 

ұйымдастыру әдістерін менгере білуі; 

- өнім сапасын жоғарлату нормативті құжаттардың шарттарын 

орындау үшін бағытталып, олардың өлшеу тәсілдері мен сапасын 

өлшеу үшін өлшеулерді анықтау, халықаралық, аймақтық, ұлттық 

стандарттардың, техникалық регламенттердің мал өнімдерінің 

сапасы мен қауіпсіздігіне қойылатын талаптарын білуі. 

Химия, 

Математик

а, 

Стандартта

у, 

Сертифика

ттау 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Стандартиза

ция и 

управление 

качеством 

5 7 Содержание дисциплины: Закон «О техническом 

регулировании» РК. Методы стандартизации продукции 

животноводства. Система обеспечения качества продукции 

животноводства. Качество и конкурентоспособность. Термины и 

Химия, 

Математик

а, 

Стандартиз

Не требуется 
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продукции 

животноводс

тва 

определения. Понятие качества и управление качеством. 

Показатели качества продукции животноводства. Этапы 

формирования качества продукции животноводства. 

В результате обучения: 

- законодательства в области обращения продукции, основ 

технологии производства продукции животного происхождения; 

- основные положения закона «Об охране окружающей среды», 

основные принципы охраны окружающей среды,  права и 

обязанности граждан, общественных организаций в области 

охраны окружающей среды, требования в области охраны 

окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

- умение осуществлять идентификацию продукции животного 

происхождения; 

- умение планировать и оценивать деятельность с позиций 

экологического императива, принимать управленческие решения 

по экологическим вопросам; 

- организации мало- и безотходных технологических производств 

в животноводстве; 

- умение пользоваться методиками определения возможности 

получения экологически чистой продукции, проведения оценки 

перспектив развития рынка экопродукции; 

- методы направленными на повышение качества продукции, 

методами оценки воздействия на окружающую среду. 

ация, 

Сертифика

ция 

 БП ТК Өсімдік 

шаруашылы

ғы өнімдерін 

стандарттау 

және 

сапасын 

басқару 

3 7 Пәннің мазмұны: ҚР "Техникалық реттеу туралы" Заңы. 

Өсімдікшаруашылығы өнімдерін стандарттау әдістері. Өсімдік 

шаруашылығы өнімдерінің сапасынқамтамасыз ету жүйесі. Сапа 

және бәсекеге қабілеттілік. Терминдер мен анықтамалар.Сапа 

түсінігі және сапаны басқару. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің 

сапа көрсеткіштері. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын 

қалыптастыру кезеңдері. 

Оқу нәтижесі: 

- өсімдік шаруашылығы мен жершаруашылығының жалпы 

қағидаттарын білу және түсіну, олардың барлық алуан егістік 

дақылдар теориясы мен практикасын, шот топырақ-климаттық 

жағдайлары мен далалық дақылдарын өсіру өндірісін, 

морфология, биология және технология, механикаландыру 

Химия, 

математика

, 

Стандартта

у,Сертифик

аттау 

Талап 

етілмейді 



37 

 

процестерін білуі; 

- негізгі ауыл шаруашылық дақылдарының маңызын, өсіру 

технологиясын білуі; 

- байланыс саласында - жеке тұлғаның, барлау, логикалық және 

алгоритмдік ойлау қабілеттерін қалыптастыруды білуі; 

- нақты бір салада немесе бірлік деңгейінде жауапкершілікті өз 

мойнына ала отырып қызметкерлерді басқаруды білуі; 

- басқа өңірлердің бұл жаққа жүктелген жұмысын үйлестіруді,  

өнеркәсіп өнімдері мен халық тұтынатын тауарлардың сапасын 

бақылауды білуі. 

 БД КВ Стандартиза

ция и 

управление 

качеством 

продукции 

растениевод

ства 

3 7 Содержание дисциплины: Закон «О техническом 

регулировании» РК. Методы стандартизации продукции 

растениеводства. Система обеспечения качества продукции 

растениеводства. Качество и конкурентоспособность. Термины и 

определения. Понятие качества и управление качеством. 

Показатели качества продукции растениеводства. Этапы 

формирования качества продукции растениеводства. 

В результате обучения: 

- законодательства в области обращения продукции, основ 

технологии производства продукции растительного 

происхождения; 

- основные положения закона «Об охране окружающей среды», 

основные принципы охраны окружающей среды,  права и 

обязанности граждан, общественных организаций в области 

охраны окружающей среды, требования в области охраны 

окружающей среды при эксплуатации объектов 

сельскохозяйственного назначения; 

- умение планировать и оценивать деятельность с позиций 

экологического императива, принимать управленческие решения 

по экологическим вопросам; 

- оценку качества зерна и продуктов его переработки на 

соттветствия требованиям стандарта; 

- оценку качества масличных культур и продуктов их переработки 

по требованиям стандарта; 

- умение использовать товарную оценку плодов, овощей и 

продуктов их переработки. 

 

Химия, 

Математик

а, 

Стандартиз

ация, 

Сертифика

ция 

Не требуется 



38 

 

 БП ТК Құрылыс 

ісінің 

негіздері 

5 5 Пәннің мазмұны: Ғимараттар мен құрылыстар туралы негізгі 

түсінік. Өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттардың көлемдік-

жоспарлау және конструктивтік элементтері. Ғимараттарды 

техникалық-экономикалық бағалау. Сәулет-құрылыстық жобалау. 

Құрылыс өндірісі. Ғимараттарды техникалық-экономикалық 

бағалау. Жобалау кезеңдері. Құрылысқа арналған сметалық 

құжаттама. Құрылысқа рұқсат 

Оқу нәтижесі: 

- қала құрылысы практикасы және оның қазіргі кезеңдегі 

теорияларын шешуде олардың негізгі ережелерін білуі; 

- әр типтегі қалақұрылыстың иерархиялық деңгей негіздерін 

функциональды – кеңістіктік және композициялық тұрғыдан 

сұрыптауды білуі; 

- қала құрылысы жүйесіндегі жоспарлауды ұйымдастыру және 

елді мекендерді классификациялау тәртібін білуі; 

- ең көп тараған елдімекендердің мінездемелерін және орналасу 

формаларының негіздерін білуі; 

- әр типті қалалар және олардың кластарының ерешеліктерін және 

мінездеме қасиеттерін орналастыру және табу жолдарын білуі. 

Физика, 

Сызба 

геометрия 

және 

инженерлік 

графика 

Құрылыстағы 

мемлекеттік 

стандарттарды 

әзірлеу 

 БД КВ Основы 

строительно

го дела 

5 5 Содержание дисциплины: Основные понятии о зданиях и 

сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные 

элементы промышленных и гражданских зданий. Технико-

экономическая оценка зданий. Архитектурно-строительное 

проектирование. Строительное производство. Технико-

экономическая оценка зданий. Стадии проектирования. Сметная 

документация для строительства. Разрешение на строительство 

В результате обучения: 

- организацию строительства, виды строительства и способы 

осуществления строительства; 

- оформление разрешений на производство строительно-

монтажных работ, строительство жилых и общественных зданий и 

сооружений,промышленное строительство; 

- технико-экономическое обоснование,порядок предоставления 

земельных участков заказчикам; 

- основные строительные материалы, классификацию 

строительных материалов, основные физико-механические 

свойства строительных материалов; 

Физика, 

Начертател

ьная 

геометрия 

и 

инженерна

я 

геометрия 

Разработка 

государственн

ых стандартов 

в строительстве 
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- минеральные вяжущие вещества,  воздушные вяжущие 

вещества, гидравлические вяжущие вещества, строительные 

растворы, бетоны и железобетон; 

- классификацию бетонов, тяжелые бетоны на плотных 

заполнителях;  

- основные стеновые материалы, производство силикатного 

кирпича, производство керамического (глиняного) кирпича, 

стеновые материалы из попутных продуктов промышленности, 

теплоизоляционные и звукопоглощающие материалы и 

конструкции, теплоизоляционные материалы, звукопоглощающие 

материалы и конструкции, кровельные и гидроизоляционные 

материалы. 

 БП ТК Құрлыстағы 

мемлекеттік 

стандарттар

ды әзірлеу 

5 6 Пәннің мазмұны: Қазақстан Республикасында қолданылатын 

мемлекеттік стандарттардың түрлері. Шығарылатын өнімге 

стандарттарды әзірлеу сатылары мен дәйектілігі. Техникалық 

шарттар. Фирмалық стандарттар. Ғылыми-техникалық қоғамдар 

мен бірлестіктердің стандарттары. Мемлекетаралық стандарттар. 

Ұсынымдар. Стандартты әзірлеуге арналған техникалық 

тапсырманың мазмұны. Стандарттарды әзірлеудің кезең-кезеңмен 

мерзімдері. Әзірленген стандартның соңғы редакциясын келісу. 

Стандарттың бекітілуі. Жаңа стандартты шығару. 

Оқу нәтижесі: 

- мемлекетаралық қала құрылыстық техникалық регламенттерді, 

мемлекетаралық құрылыс нормаларды, мемлекетаралық ережелер 

жинақтарын, халықаралық шарттарға сәйкес әзірленген және 

қолданысқа енгізілген құрылыстағы мемлекетаралық 

стандарттарды қамтитын басқа да мiндеттi талаптардың, 

жағдайлар мен шектеулердiң жүйесін білуі 

- құрылысқа, жобалауға, құрылыс-монтаж жұмыстарына 

инженерлік іздеу, құрылыс бұйымдарын дайындауды және 

құрылыс нормаларының, ережелері мен стандарттарының 

міндетті талаптарын білуі 

- құрылыс саласындағы техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесі 

өз құзіреті шегінде техникалық реттеу саласындағы жұмыстарды 

жүзеге асырушы мемлекеттік органдардың, жеке және заңды 

тұлғалардың жұмысын білуі 

- құрылыс өнімдерiн стандарттау және сертификаттау, құрылыс 

Стандартта

у, 

Техникалы

қ реттеу 

негіздері 

Техникалық 

объектілерді 

жүйелі талдау 

және 

диагностикалау 
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жүргiзудi ұйымдастыру, құрылыстағы қауiпсiздiк техникасы 

нормативтерiн қамтитын ұйымдастыру-әдiстемелiк нормативтiк 

құжаттарын білуі 

 

 БД КВ Разработка 

государстве

нных 

стандартов в 

строительст

ве 

5 6 Содержание дисциплины: Виды государственных стандартов 

используемых в Республике Казахстан. Стадии и 

последовательность разработки стандартов на выпускаемую 

продукцию. Технические условия. Фирменные стандарты. 

Стандарты научно-технических обществ иобъединений. 

Межгосударственные стандарты. Рекомендации. 

Содержаниетехнического задания на разработку стандарта. 

Поэтапные сроки разработки стандартов. Согласование 

окончательной редакции разработанного стандарта. Утверждение 

стандарта. Издание новогостандарта. 

В результате обучения: 

-знать виды и категории, принципы построения, основные этапы 

разработки и утверждения стандартов и нормативных документов, 

приобрести практические навыки разработки стандартов и 

нормативных документов 

- классификацию нормативных документов и требования к ним, 

планирование работ по стандартизации  

- классификация, идентификация и каталогизация, стандартизация 

продукции, услуг и технологических процессов 

- принципы построения конструкторской, технологической и 

технико-экономической классификации 

- принципы разработки нормативной документации, технологию 

разработки государственных стандартов и технических условий, 

технология разработки фирменных стандартов 

- общие требования к построению, изложению, оформлению и 

содержанию стандартов и текстовых нормативных документов,  

технологию разработки текстовых производственных документов, 

экономико-математические методы в комплексной 

стандартизации, национальное законодательство по 

стандартизации, нормоконтроль нормативной и технической 

документации 

 

 

Стандартиз

ация, 

Основы 

техническо

го 

регулирова

ния 

Системный 

анализ и 

диагностирова

ние 

технических 

объектов 
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 БП ТК Техникалық 

объектілерді 

жүйелі 

талдау және 

диагностика

лау 

5 7 Пәннің мазмұны: Жүйелік түсініктерді дамыту. Жүйелілік 

жәнеалгоритмдік. Танымдық қызметтің жүйелілігі. Жүйелер 

моделінің жүйелері. Жүйенің екінші анықтамасы. Жүйенің 

құрылымдық сұлбасы. Стандарттау жөніндегі нормативтік 

құжаттар және оларға қойылатын талаптар. Конструкторлық және 

технологиялық құжаттаманы стандарттау. Техникалық-

экономикалық және әлеуметтік ақпаратты кодтау және жіктеу, 

құжаттама жүйелерін стандарттау. Стандарттау, метрология және 

сертификаттау жөніндегі жұмыстарға қатысатын халықаралық 

ұйымдар. Мемлекеттік стандарттар талаптарының сақталуын 

мемлекеттік бақылау және қадағалау. Өнімнің сапасын бақылау 

жүйесі. 

Оқу нәтижесі: 

- жүйелік зерттеулердің дамуы мен техникалық объектілердің 

және жүйелердің даму перспективалар білуі 

- шешім қабылдау кезінде жүйелік талдаудың орны туралы және 

техникалық объектілер және жүйелер диагностикасының орны 

және ролі туралы білуі 

- жүйелік зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі мәселелердің 

жалпы мінездемесін білуі 

- модельдерді құру негізгі этаптарын және модельдер түрлерін, 

жүйелік талдауының процедурасын және жүйелік талдауының 

өткізу алгоритмін, шешім қабылдауын, талдау әдістерін білуі 

Өнімнің 

сапасын 

статистика

лық талдау, 

Квалиметр

ия 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Системный 

анализ и 

диагностиро

вание 

технических 

объектов 

5 7 Содержание дисциплины: Развитие системных представлений. 

Системность и алгоритмичность. Системность познавательной 

деятельности. Системы модели систем. Второе определение 

системы. Структурная схема системы. Нормативные документы 

постандартизации и требования к ним. Стандартизация 

конструкторской и технологической документации. 

Стандартизация систем документации, классификации и 

кодирования технико-экономической и социальной информации. 

Международные организации, участвующиев работах по 

стандартизации, метрологиии сертификации. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требованийгосударственных 

стандартов. Системаконтроля качества продукции. 

В результате обучения: 

-принципы много вариантного построения и генерирования  

Статистиче

ский 

анализ 

качества 

продукции, 

Квалиметр

ия 

Не требуется 
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вариантов технических объектов 

- принципы разработки физических и вероятностных моделей 

функционирования технических объектов 

- основы диагностики технических объектов 

проводить обследования действующих технических объектов и  

систем  

-умение разрабатывать меры по рациональной их эксплуатации, 

выполнять расчеты производительности и надежности 

технических объектов и систем 

- умение проводить анализа производительности, надежности и 

экономической эффективности технических объектов и по 

пользованию средствами диагностирования технических объектов 

 БП ТК Құрылыста 

сертификатт

ық 

сынақтарды 

ұйымдастыр

у және 

өткізу 

3 7 Пәннің мазмұны: Өнімнің сапалық немесе сандық 

сипаттамаларын алу немесе белгіленген жағдайларда оған 

жүктелген функцияларды орындау қабілетін бағалауды жүргізу. 

Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қабылданған негізгі ережелер, 

МЕМСТ, нормативтік құжаттар. Аккредиттеу зертханалары. 

Сертификаттау сынақтарының объективтілігі. Сынақ хаттамасы. 

Сынақтарды жүргізу әдістемесі. Сертификаттау сынақтарының 

көрсеткіштері. 

Оқу нәтижесі: 

- құрылыста сертификаттаудың әдістемелік−ұйымдастыру 

пікірлерін және құқық негіздерін оқып білуі 

- құрылыста сертификаттаудың нормативті−әдістемелік 

құжаттарды жасауды білуі 

- әрекеттегі құрылыс жағдайында өнімдердің сапаны өзін-өзі 

бағалау және сынауды өткізу тәртібін білуі 

-құрылыстағы сынау зертханалардың қызметін ұйымдастыру 

құзыреттілігін білуі 

Сертифика

ттау 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Организация 

и 

проведение 

сертификаци

онных 

испытаний в 

строительст

ве 

3 7 Содержание дисциплины: Получение качественных 

иликоличественных характеристик продукцииили проведение 

оценки способности сертифицируемой продукции в заданных 

условиях выполнять возложенные на неефункции. Основные 

положения, ГОСТы, нормативные документы принятые 

всоответствии с действующим законодательством. 

Аккредитационные лаборатории. Объективность 

сертификационных испытаний. Протокол испытаний. Методики 

Сертифика

ция 

Не требуется 
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проведения испытаний. Показатели сертификационных 

испытаний 

В результате обучения: 

-фактические характеристики, которые подтверждаются 

сертификационными испытаниями.  

- ход испытаний, что изделие соответствует нормативно-

технической документации, оно получает специальный документ - 

либо сертификат, либо знак соответствия требованиям 

- основные положения сертификации продукции в строительстве, 

порядок проведения сертификации продукции в строительстве 

- требования к испытательным лабораториям (центрам) в 

строительстве и порядок проведения их аккредитации 

- требованиякорганам сертификации в строительстве и порядок 

проведения ихаккредитации 

 БП ТК Өнімді 

сынау, 

бақылау 

және 

қауіпсіздігі 

3 3 Пәннің мазмұны: Техникалық реттеу міндеттері. Өнімнің 

Мемлекеттік стандарттар мен техникалық регламенттер 

талаптарына сәйкестігін бағалау. Техникалық регламенттер. 

"Техникалық реттеу туралы" ҚР Заңы. Негізгі ұғымдар. 

Техникалық реттеудің мақсаттары мен принциптері. Мемлекеттік 

техникалық реттеу жүйесі. Уәкілетті орган. Техникалық 

комитеттер. Техникалық регламенттер. Сарапшы-аудитор. 

Оқу нәтижесі: 

-өнім сапасын қамтамасыз ету жүйесінде сынау міндеттері туралы 

және сынауды технологиялық, математикалық, әдістемелік, 

метрологиялық және ақпараттық қамтамасыз етуді дамытудың 

қазіргі деңгейі туралы білуі 

- механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсер 

етуіне сынау жүргізу әдістемесі мен технологиясын пайдалануды 

және сенімділікке сынау нәтижелерін жоспарлау және өңдеуді 

білуі 

- механикалық, климаттық және биологиялық факторлардың әсер 

етуіне сынаудың жеке фрагменттерін орындауды білуі 

- сынау нәтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы 

шешімдерді қабылдауды білуі 

Стандартта

у,  

Өнімнің 

сапасын 

статистика

лық талдау, 

Квалиметр

ия 

Өнім сапасын 

басқару 

 

 БД КВ Испытание, 

контроль и 

безопасност

3 3 Содержание дисциплины: Задачи технического регулирования. 

Оценка соответствия продукции требованиям государственных 

стандартов и технических регламентов. Технические регламенты. 

Стандартиз

ация, 

Статистиче

Управление 

качеством 

продукции 
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ь продукции Закон РК «О техническом регулировании». Основные понятия. 

Цели и принципы технического регулирования. Государственная 

система технического регулирования. Уполномоченный орган. 

Технические комитеты. Технические регламенты. Эксперт-

аудитор. 

В результате обучения: 

-иметь представление: о задачах испытаний в системе 

обеспечения качества продукции 

- знать и уметь использовать методику и технологию проведения 

испытаний на воздействие механических, климатических и 

биологических факторов 

- иметь навыки: планирования и обработки результатов 

испытаний на надежность 

- быть компетентным: в основных положениях методов 

планирования, организации и проведения испытаний и контроля 

ский 

анализ 

качества 

продукции, 

Квалиметр

ия 

 БП ТК Өнімнің 

сапасын 

басқару 

5 5 Пәннің мазмұны: Өнімнің сапасын басқару технологиялық 

процестің дәлдігі мен тұрақтылығын талдауды қамтиды. Осының 

бәрі болашақ мамандарға сапа бойынша дайындалатын өнімді 

бақылаудың талап етілетін деңгейін жүзеге асыруға және 

қамтамасыз етуге көмектеседі. Статистикалық аналаиздың және 

сапаны басқарудың негізгі ұғымдары мен анықтамалары. Сапаны 

қалыптастыру сатылары. Бақылау карталары бойынша 

технологиялық операциялардың дәлдігін талдау. Бақылау түрлері. 

Бақылау әдістері. Статистикалық талдау кезіндегі бақылау 

жоспарлары. 

Оқу нәтижесі: 

- өнімнің сапа деңгейі оның сапалық көрсеткіштері жүйесі 

негізіндегі сипатын білуі; 

- өнім сапасының көрсеткішін анықтау оның саңдық маңызын өзін 

өзі түсіну болып табылады, өнімнің өзіндік ерекшелігіне 

байланысты көрсеткіштерін білуі; 

- өнім сапасын басқарудағы көрсеткіштерді сипатын білуі 

- сапаны басқарудың методологиялық негіздерін, әдістерін білуі; 

- өнімнің тұтынушылық қасиетін сипаттайтын негізгі түсінігін 

анықтау, үрдістер мен өнім сапасының критерилерін қарастыру, 

өнімнің сапа менеджментін менгеру, өнім сапасын бақылау 

ерекшелігі мен түрін білуі. 

Сапа 

жүйесі, 

Техникалы

қ реттеу 

негіздері 

Талап 

етілмейді 
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 БД КВ Управление 

качеством 

продукции 

5 5 Содержание дисциплины: Управление качеством продукции 

включаетв себя анализ точности и стабильноститехнологического 

процесса. Все это поможетбудущим специалистам по качеству 

осуществлять и обеспечивать требуемый уровень контроля 

изготавливаемой продукции. Основные понятия иопределения 

статического анализа иуправления качества. Стадии 

формирования качества. Анализ точности технологических 

операций по контрольным картам. Виды контроля. Методы 

контроля. Планы контроля при статистическом анализе. 

В результате обучения: 

-сущность качества и управления им, организацию 

государственного регулирования качества продукции и услуг в РК 

посредством стандартизации, сертификации и защиты прав 

потребителей 

- основные направления активизации политики государства в 

области качества, количественные методы оценки качества 

- прогрессивные методы управления качеством продукции и услуг 

на предприятии, современные концепции системного 

менеджмента качества на предприятии 

- применять законодательные акты и нормативные документы в 

области стандартизации, сертификации, защиты прав потребителя 

- применять на практике количественные методы оценки качества 

продукции и услуг, применять на конкретном предприятии 

прогрессивные методы управления качеством продукции;  

- разработать и внедрить систему управления качеством на 

предприятии, разрабатывать программы нововведений в области 

качества и составлять план мероприятий по реализации этих 

программ 

- умение разрабатывать варианты управленческих решений в 

области качества и обосновывать выбор оптимального решения, 

организовывать работу на предприятии по обеспечению и 

управлению качеством путем разработки и внедрения систем 

качества в соответствии с рекомендациями международных 

стандартов ИСО 9000-2000 

Системы 

качества, 

Основы 

техническо

го 

регулирова

ния 

Не требуется 

 БП ТК Сынау және 

сынау 

жабдығы 

5 6 Пәннің мазмұны: Объектіні және анықталатын параметрлерді 

таңдау. Сынау шарттары мен әсер ететін факторларды анықтау 

принциптері. Сынақтарды жіктеу. Сынау түрлері. Сынау 

Стандартта

у, 

Сертифика

Талап 

етілмейді 
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әдістемесінің мазмұны. Соққы беріктігі мен орнықтылығын 

сынау. Созылу сынақтары. Сынау жүргізу тәсілдері. Қысуға, 

иілуге және бұрауға сынау. Сынау әдістемесіне қойылатын 

талаптар. 

Оқу нәтижесі: 
- өлшеу саласындағы теориялық негіздерін білуі;  

- сынау жабдықтарының тәжірибелік пайдалану негіздерін және 

сынау жабдығын білуі; 

- ауыл шаруашылығы өнімдерін сапасын бақылау үшін және 

өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету үшін, іс жүзінде, сынау 

құрал-жабдықтары мен сынақ жабдықтарын қолдануды білуі; 

- өлшеу, сынау және бақылау саласында болашақ кәсіби 

мамандарды дайындауды білуі; 

- өлшеу және сынау әдістері мен сапасын бақылау жұмыс 

тәжірибесінің теориялық негіздерін оқу кезінде алынған білімді 

талдай білуі. 

ттау, 

Метрологи

я 

 БД КВ Испытание и 

испытательн

ое 

оборудовани

е 

5 6 Содержание дисциплины: Выбор объекта и определяемых 

параметров. Принципы определения условий испытаний и 

воздействующих факторов. Классификация испытаний. Виды 

испытаний. Содержание методики испытаний. Испытания на 

ударную прочность и устойчивость. Испытания нарастяжение. 

Способы проведения испытаний. Испытание на сжатие, изгиб и 

кручение. Требования к методике испытаний. 

В результате обучения: 

-понимание устройства и принципы работы технологического 

оборудования пищевых производств, его классификацию, 

особенности эксплуатации, инженерные основы компоновки 

оборудования при создании поточных линий,. 

- технику разработки технической документации по соблюдению 

режима работы оборудования в условиях действующего 

предприятия;  

- основные требования по рациональному и безопасному ведению 

работ 

- правилу организации машинных технологий пищевых 

продуктов.  

- технологические линии для производства пищевых продуктов 

путем разборки сельскохозяйственного сырья на компоненты.  

Стандартиз

ация, 

Сертифика

ция, 

Метрологи

я 

Не требуется 
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- технологические линии для производства пищевых продуктов 

путем сборки из компонентов сельскохозяйственного сырья.  

- технологические линии для производства пищевых продуктов 

путем комбинированной переработки сельскохозяйственного 

сырья 

 БП ТК Мал 

шаруашылы

ғы 

өнімдерінің 

сапасын 

сынау және 

бақылау 

5 7 Пәннің мазмұны: Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын 

қамтамасыз ету жүйесінің даму тарихы. Жануарлардан алынатын 

өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін реттейтін негізгі нормативтік 

құжаттар. Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын 

органолептикалық және физико-химиялық бағалау әдістері. Мал 

шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау және басқарудың 

статистикалық әдістері. 

Оқу нәтижесі: 

-мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісін дамытуға пәннің 

маңыздылығын білуі 

- мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі технологиялық схемасын 

білу 

- мал шаруашылығы өнімдерінің сынау әдістерін және стандарт 

талаптарын білуі 

- мал шаруашылығы өнімдерінің сынау әдістемесіне сәйкес 

сапалық көрсеткіштерін анықтауды білуі 

- мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын жоғарылату мақсатында 

нормативтік құжаттардың шарттарын орындау үшін бағытталған, 

олардың өлшеу тәсілдері мен сапасын өлшеу үшін өлшеулерді 

анықтау 

- тәжірибеде мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау 

және сараптау 

Химия, 

Математик

а, 

Стандартта

у, 

Сертифика

ттау 

Мал 

шаруашылығы 

өнімдерінің 

сапасын 

бақылау 

 БД КВ Испытание и 

контроль 

качества 

продукции 

животноводс

тва 

5 7 Содержание дисциплины: История развития систем обеспечения 

качества продукции животноводства. Основные нормативные 

документы, регламентирующие качество и безопасность 

продукции животного происхождения. Методы 

органолептической и физико-химической оценки качества 

продукции животноводства. Статистические методы контроля и 

управления качества продукции животноводства. 

В результате обучения: 

- работать со стандартами и на основании стандартных данных, 

оценивать качество товаров; 

Химия, 

Математик

а, 

Стандартиз

ация, 

Сертифика

ция 

Контроль 

качества  

продукции 

животноводств

а 
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- методику определения сухих веществ и влажности, определения 

белков, определения жиров, определения углеводов и спирта, 

определения содержания золы, минеральных примесей и 

хлоридов, определения кислотности и содержания витамина С; 

- методику проведения оценки качества сырья, готовой 

продукции, проведение дегустации;  

- умение проводить контроль заготовляемого молока, 

пастеризованного и стерилизованного молока, производства 

сливок и сметаны, творога и творожных изделий, сычужных 

сыров, мороженого и сливочного масла, сгущенных молочных 

консервов;  

- проводить исследования качества консервов, исследования 

качества мясного сырья и полуфабрикатов;  

- умение проводить контроль качества колбасных изделий и 

копченостей, исследование пищевых жиров, яиц и яичных 

продуктов. 

 БП ТК Өсімдік 

шаруашылы

ғы өнімінің 

сапасын 

сынау және 

бақылау 

5 7 Пәннің мазмұны: Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің 

сапасынқамтамасыз ету жүйесінің даму тарихы. Өсімдік тектес 

өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін реттейтін негізгі нормативтік 

құжаттар. Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын 

органолептикалық және физико-химиялық бағалау әдістері. 

Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау және 

басқарудың статистикалық әдістері. 

Оқу нәтижесі: 

- өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісін, морфология, биология 

және технология, механикаландыру процестерін білуі;  

- өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын жоғарылату 

мақсатында нормативтік құжаттардың шарттарын орындау үшін 

бағытталған, олардың өлшеу тәсілдері мен сапасын өлшеу үшін 

өлшеулерді анықтау; 

- өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сынау әдістемесіне сәйкес 

сапалық көрсеткіштерін анықтауды білуі; 

- тәжірибеде өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау 

мақсатында өнімге сынау жұмыстарын жүргізуді білуі; 

- өсімдік шаруашылығы өнімдерінің негізгі технологиялық 

схемасын білу; 

- өсімдік шаруашылығы өнімдерін сынауды стандарт талаптары 

Стандартта

у, 

Сертифика

ттау, 

Метрологи

я 

Өсімдік 

шаруашылығы 

өнімінің 

сапасын 

бақылау 
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бойынша белгіленген ережеге сәйкес жүргізуді білуі. 

 БД КВ Испытание и 

контроль 

качества 

продукции 

растениевод

ства 

5 7 Содержание дисциплины: История развития систем 

обеспечениякачества продукции растениеводства. Основные 

нормативные документы, регламентирующие качество и 

безопасностьпродукции растительного происхождения. Методы 

органолептической и физико-химической оценки качества 

продукции растениеводства. Статистические методы контроля и 

управления качества продукции растениеводства. 

В результате обучения: 

- технологические и физические свойства, способность к 

хранению и другие характеристики продукции растениеводства 

- умение измерения количества влаги в твердых и сыпучих 

сельскохозяйственных материалах прямыми или косвенными 

методами 

- контроль качества продукции растениеводства – получение 

информации о состоянии объекта контроля и сопоставление 

полученных результатов соответствия качественных и/или 

количественных характеристик продукции 

- умение проводить испытания продукции растениеводства по 

показателям безопасности осуществляют аккредитованные 

в законодательном порядке лаборатории/центры 

- умение контролировать показателей безопасности продукции 

растениеводства проводится согласно существующему порядку, 

необходимость оценки конкретных показателей содержания 

опасных токсичных веществ в реализуемой растениеводческой 

продукции устанавливается в соответствии с требованиями, 

установленными санитарными правилами и нормами, 

гигиеническими нормативами 

- об отборе проб растениеводческой продукции по видам культур 

для определения содержания токсичных веществ 

Стандартиз

ация, 

Сертифика

ция, 

Метрологи

я 

Контроль 

качества  

продукции 

растениеводств

а 

 БП ТК Сертификатт

ау жөніндегі 

органдар 

мен сынақ 

орталықтары

н 

аккредиттеу 

4 7 Пәннің мазмұны: Аккредиттеудің мақсаты мен міндеттері. ҚР 

Мемлекеттік аккредиттеу жүйесі. «Аккредиттеу туралы» заң. 

Сертификаттау жөніндегі органдармен сынақ орталықтарын 

аккредиттеудіжүргізу рәсімі. Сарапшы-аудиторларды ұлттық 

аттестаттау. Сертификаттау жөніндегі органдарды аккредиттеу. 

Сынақ зертханасын аккредиттеу. Мемлекеттік қадағалауға 

қойылатын талаптар. Аккредиттеудің перспективалық міндеттері. 

Сертифика

ттау, 

Метрологи

я, 

Техникалы

қ реттеу 

негіздері 

Талап 

етілмейді 
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Оқу нәтижесі: 

- сертификаттау және аккредиттеу мәлімделген саласында 

қызметті жүзеге асыруға қойылатын талаптарды белгіленген өзге 

де лабораторияларға ұйымдастыру және бақылау негіздерін білуі 

- ҚР аккредиттеу ғылыми негiзделген жүйесін құру үшін тестілеу, 

аккредиттеу үшін халықаралық, өңірлік және ұлттық 

стандарттардың талаптарына сәйкес ұйымдастыру және іске 

асыруға, калибрлеу, калибрлеу зертханаларының, практикалық 

денесі саласында, білімдер мен дағдыларды пайдалануды білуі 

- Қазақстанның аккредиттеу жүйесін ұйымдастыру және жүзеге 

асыру нақты практикалық жағдайларды және мәселелерді шешу 

үшін жауап қарау, пайымдау және негіздеу бойынша пәндер 

бойынша қорытынды жасауға мүмкіндіктерді білуі 

- Қазақстан Республикасы аккредиттеу жүйесін ұйымдастыру, 

жүзеге асыру, және техникалық қызмет көрсету, ағымдағы 

мәселелерін талдай білуі 

 БД КВ Аккредитац

ия органов 

по 

сертификаци

и и 

испытательн

ых центров 

4 7 Содержание дисциплины: Цели и задачи аккредитации. 

Государственная система аккредитации РК. Закон «Об 

аккредитации». Процедура проведения аккредитации органов 

посертификации и испытательных центров. Национальная 

аттестация экспертов-аудиторов. Аккредитация органов 

посертификации. Аккредитация испытательной лаборатории. 

Требования к государственному надзору. Перспективныезадачи 

аккредитации. 

В результате обучения: 

- приобретение умений и навыков по основам и особенностям 

национальной системы аккредитации, ее критериям, процедуре 

аккредитации, правам и обязанностям органов по аккредитации, 

методике аккредитации и экспертизы 

- овладеть знаниями основ и определений в области аккредитации, 

правовым обеспечением аккредитации 

- знание структуры органа по аккредитации, обеспечение качества 

органа по аккредитации  

- знание компетентности персонала органа по аккредитации, 

документации органа по аккредитации 

- умение проводить внутренний и внешний аудит СМК органа по 

аккредитации, технологию процедуры аккредитации, концепция 

Сертифика

ция, 

Метрологи

я,  

Основы 

техническо

го 

регулирова

ния 

Не требуется 
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взаимного признания аккредитации. Человеческие аспекты в 

области аккредитации и экспертизы 

 БП ТК Өнім 

сапасының 

көрсеткіште

рі және 

бағалау 

әдістері 

5 6 Пәннің мазмұны: Өнім сапасының деңгейін бағалау. Өнім 

сапасының техникалық деңгейінің картасы. Өнім сапасының 

деңгейін бағалау әдістері. Өнім сапасының техникалық деңгейін 

бағалау 

Оқу нәтижесі: 

- сапа көрсеткіштерінің сандық мәндерін анықтау үшін бастапқы 

деректерді жинау және өндеуді білуі 

- стандарттау бойынша заңды және нормативтік құқықтық 

актілерді, әдістемелік материалдарды білуі 

- өнім сапасын мемлекеттік қадағалау, ведомство аралық және 

ведомстволық бақылау жүйесін білуі 

- өнімнің негізгі техникалық және консруктивтік сипаттамаларын, 

өнім сапасының деңгейін бағалау принциптері мен әдістерін өнім 

сапасы көрсеткіштерін таңдау ерекшелігін білуі 

- өнім сапасын бақылауды ұйымдастыруды, әдістері мен 

құралдарын, өнім сапасын талдау, технологиялық процестердің 

сапасын статистикалық бақылауды және басқаруды 

ұйымдастыруды тәсілдерін білуі  

- өнім сапасын арттыруды болжау және жоспарлау кезінде өнім 

сапасы көрсеткіштерінің құрамын, өнім сапасы туралы деректерді 

талдау әдістерін және ақаулық себептерін іздестіру тәсілдерін 

білуі 

- өнім сапасын арттыру бойынша жұмыстарды жоспарлау және 

жүргізу үшін компьютерлік технологияларды, өнім мен сапа 

жүйелерін сертификаттау бойынша жұмыстарды орындау кезінде 

өнімдер мен процесстердің сапасын бақылау әдістерін білуі 

- өнім сапасын бақылау үшін бақылау-өлшеу және сынау 

техникасын қолдана білуі 

Стандартта

у, 

Сертифика

ттау 

Өнімнің және 

процестердің 

сапасын 

басқаруды 

бақылаудың 

статистикалық 

әдістері 

 БД КВ Показатели 

качества 

продукции и 

методы 

оценки 

5 6 Содержание дисциплины: Оценка уровня качества продукции. 

Карта технического уровня качества продукции. Методы оценки 

уровня качества продукции. Оценка технического уровня качества 

продукции. 

В результате обучения: 

- основные методы определения значений показателей качества 

продукции 

Стандартиз

ация, 

Сертифика

ция 

Статистически

е методы 

контроля 

управления 

качеством 

продукции и 

процессов 
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- классификацию методов определения фактических численных 

значений показателей качества 

- умение определения результатов непосредственного оценивания 

объектов 

- относительную характеристику  качества, основанную на 

сравнении значений показателей качества оцениваемой 

продукции с базовыми значениями соответствующих показателей 

- основу использования единичных показателей, чтобы 

определить, по каким из них достигнут уровень базового образца 

и значения каких наиболее отличаются от базовых 

- источник получения информации, а также информацию о 

показателях в процессе испытаний продукции, условия 

проведения которых должны быть приближены к нормальным 

или форсированным эксплуатационным 

 БП ТК Мал 

шаруашылы

ғы 

өнімдерінің 

сапасын 

бақылау 

5 7 Пәннің мазмұны: Мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын 

бақылау. Шошқа шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау. 

Қой шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау. Құс 

шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау. Жылқы 

шаруашылығы өнімінің сапасын бақылау. Мал шаруашылығы 

өнімдерін бастапқы өңдеу. Мал шаруашылығы өнімдерін сақтау 

тәртібі мен тәсілдері. Мал шаруашылығы өнімдерін өңдеу және 

сақтау. Мал шаруашылығы өнімдерін сақтау режимдері. Мал 

шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау. 

Оқу нәтижесі: 

- мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау мақсатында 

стандарт талаптарын орындау тәртібін білуі 

- қой шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау мақсатында 

стандарт талаптарын орындау тәртібін білуі 

- құс шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау мақсатында 

стандарт талаптарын орындау тәртібін білуі 

- жылқы шаруашылығы өнімінің сапасын бақылау мақсатында 

стандарт талаптарын орындау тәртібін білуі 

- шошқа шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау мақсатында 

стандарт талаптарын орындау тәртібін білуі 

- мал шаруашылығы өнімдерін сақтау тәртібі мен тәсілдерінің 

жұмыс жасау принциптерін орындай білуі 

- мал шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бағалау 

Стандартта

у,  

Өнім 

сапасының 

көрсеткішт

ері және 

бағалау 

әдістері 

Талап 

етілмейді 
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үшін стандарт талаптарын орындау тәртібін білуі 

 БД КВ Контроль 

качества 

продукции 

животноводс

тва 

5 7 Содержание дисциплины: Контроль качества продукции 

скотоводства. Контроль качества продукции свиноводства. 

Контроль качества продукции овцеводства. Контроль качества 

продукции птицеводства. Контроль качества продукции 

коневодства. Первичная переработка продукции животноводства. 

Режимы и способыхранения продукции животноводства. 

Переработка и хранение продукцииживотноводства.  Режимы 

хранения продукции животноводства. Оценка качества и 

безопасность продукции животноводства. 

В результате обучения: 

- методику проведения оценки качества сырья, готовой 

продукции, проведение дегустации.  

- умение проводить контроль заготовляемого молока, 

пастеризованного и стерилизованного молока, производства 

сливок и сметаны, творога и творожных изделий, сычужных 

сыров, мороженого и сливочного масла, сгущенных молочных 

консервов.  

- проводить исследования качества консервов, исследования 

качества мясного сырья и полуфабрикатов.  

- умение проводить контроль качества колбасных изделий и 

копченостей, исследование пищевых жиров, яиц и яичных 

продуктов 

- методику определения сухих веществ и влажности, определения 

белков, определения жиров, определения углеводов и спирта, 

определения содержания золы, минеральных примесей и 

хлоридов, определения кислотности и содержания витамина С. 

Стандартиз

ация, 

Показатели 

качества 

продукции 

и методы 

оценки 

Не требуется 

 БП ТК Өсімдік 

шаруашылы

ғы өнімінің 

сапасын 

бақылау 

5 7 Пәннің мазмұны: Астықты өңдеу сапасын бақылау. Астық пен 

тамыр жемістілерді жинаудан кейінгі өңдеутуралы мәліметтер. 

Ауыл шаруашылығы өнімдерін сақтау қоймаларының жіктелуі, 

оларға қойылатын талаптар. Астықты қабылдау, партияларды 

қалыптастыру және жинаудан кейінгі өңдеу технологиясы. 

Сусымалы материалдар механикасы. Астық қоймалары, 

механикаландырылған жұмыс мұнаралары және элеваторлар. 

Элеваторлардың технологиялық ерекшеліктері. Астықты сақтау 

технологиясы. Сақтауға түсетін астықтың жалпы сипаттамасы 

мен жай-күйі. 

Стандартта

у,  

Өнім 

сапасының 

көрсеткішт

ері және 

бағалау 

әдістері 

Талап 

етілмейді 
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Оқу нәтижесі: 

- астықты өңдеу сапасын бақылау мақсатында стандарт 

талаптарын орындау тәртібін білуі 

- астық пен тамыржемістілерді жинаудан кейінгі өңдеу туралы 

мәліметтерді жинақтай білуі 

- өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтау қоймаларының жіктелуі, 

оларға қойылатын талаптарды орындау тәртібін білуі 

- астық қоймалары, механикаландырылған жұмыс мұнаралары 

және элеваторлардың жұмыс жасау принципін білуі 

- астықты сақтау технологиясының ерекшеліктерін ескерет 

отырып, сапасын анықтау тәртібін білуі 

- өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау мақсатында 

сынақ зерттеу жұмыстарын жүргізу 

 БД КВ Контроль 

качества 

продукции 

растениевод

ства 

5 7 Содержание дисциплины: Контроль качества обработки зерна. 

Сведения о послеуборочной обработкизерна и корнеплодов. 

Классификация хранилищ сельскохозяйственной продукции, 

требования предъявляемые к ним. Технология приема, 

формирования партий и послеуборочной обработки зерна. 

Механика сыпучих материалов. Зерновые склады, 

механизированные рабочие башни иэлеваторы. Технологические 

особенности элеваторов. Технология хранения зерна. Общая 

характеристика и состояние зерна, поступающего на хранение. 

В результате обучения: 

- контроль качества продукции растениеводства – получение 

информации о состоянии объекта контроля и сопоставление 

полученных результатов соответствия качественных и/или 

количественных характеристик продукции 

- умение измерения количества влаги в твердых и сыпучих 

сельскохозяйственных материалах прямыми или косвенными 

методами 

- умение проводить испытания продукции растениеводства по 

показателям безопасности осуществляют аккредитованные 

в законодательном порядке лаборатории/центры 

- технологические и физические свойства, способность к 

хранению и другие характеристики продукции растениеводства 

- умение контролировать показателей безопасности продукции 

растениеводства проводится согласно существующему порядку 

Стандартиз

ация, 

Показатели 

качества 

продукции 

и методы 

оценки 

Не требуется 
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- необходимость оценки конкретных показателей содержания 

опасных токсичных веществ в реализуемой растениеводческой 

продукции  

- устанавливается в соответствии с требованиями, 

установленными санитарными правилами и нормами, 

гигиеническими нормативами 

 БП ТК Өнімнің 

және 

процестерді

ң сапасын 

басқаруды 

бақылаудың 

статистикал

ық әдістері 

4 7 Пәннің мазмұны: Өнімнің сапасын басқаруды бақылаудың 

статистикалық әдістері Технологиялық процестің дәлдігі мен 

тұрақтылығын талдаудықамтиды. Статистикалық ойық бақылау. 

Осының бәрі болашақ мамандарға сапабойынша жүзеге асыруға 

және дайындалатын өнімді бақылаудың қажетті деңгейін 

қамтамасыз етуге көмектеседі. Сапаны басқарудың статистикалық 

әдістерінің негізгі түсініктері мен анықтамалары. Сапаны 

қалыптастыру сатылары. Бақылау карталары бойынша 

технологиялық операциялардың дәлдігін талдау. 

Оқу нәтижесі: 

- өндірістік және тұтыну тауарлары сапасы мен процестерді 

статистикалық бақылаудың негізгі әдістерін білуі 

- ықтималдық теориясы мен өнімдердің сапа менеджменті 

статистикалық талдау және ұйымдастыру түрлі әдістерінің 

негіздерін білуі 

- мемлекеттік стандарттарға сәйкес келетін сапасы мен денгейінің 

құнын қамтамасыз ету, өнімдер қозғалысының барлық 

кезеңдерінде статистикалық процесін бақылау және сапаны 

басқарудың әр түрлі әдістерін қолдануды білуі 

- өнімнің сапасын ұйымдастыру бақылау және стандарттау 

саласындағы жұмыстарды жүргізуді білуі 

- статистикалық сапасын бақылау әдістерін қолдана білу, 

технологиялық  

процестерді дәлдігі, тұрақтылық пен бақылау статистикалық 

талдау, техникалық сапасын бақылау ұйымдастыруды білуі 

Сапа 

жүйесі,  

Өнімнің 

сапасын 

статистика

лық талдау 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Статистичес

кие методы 

контроля 

управления 

качеством 

продукции и 

4 7 Содержание дисциплины: Статистические методы контроля 

управления качеством продукции включает в себя анализ 

точности и стабильности технологического процесса. 

Статистический приемочный контроль. Все это поможет будущим 

специалистам по качеству осуществлять и обеспечивать 

требуемый уровень контроля изготавливаемой продукции. 

Системы 

качества, 

Статистиче

ский 

анализ 

качества 

Не требуется 
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процессов Основные понятия иопределения статистических методов 

управления качеством. Стадииформирования качества. Анализ 

точности технологических операций по контрольным картам. 

В результате обучения: 

- основные методы статистического контроля и управления 

качеством и процессов промышленной продукции и товаров 

народного потребления 

- статистические методы, метод наблюдения, метод группировки, 

метод абсолютных графических величин, метод средних величин 

- основы теории вероятностей и различных методов 

статистического анализа и организации управления качества 

продукции на всех этапах ее производства 

- умение использовать различные методы статистического 

контроля и управления качеством продукции на всех этапах 

движения продукции, обеспечивая качество продукции, 

соответсвующее государственным стандартам и наименьшим 

затратам 

- умение применения различных методов статистического анализа 

качества и управления качеством продукции 

продукции 

 БП ТК Құрылыс 

материалдар

ы және 

сертификатт

ық 

сынақтарды 

жүргізу 

технологияс

ы 

5 6 Пәннің мазмұны: Қолданыстағы заңнамаға сәйкес қабылданған 

Негізгі ережелер, МЕМСТ, нормативтік құжаттар. Аккредиттеу 

зертханалары. Сертификаттау сынақтарының объективтілігі. 

Сынақ хаттамасы. Сынақтарды өткізу әдістерімен 

технологиялары. Құрылыс материалдарын сынау көрсеткіштері. 

Құрылыс материалдарының сапалық немесе сандық 

сипаттамаларын алу немесе өзіне жүктелген функцияларды 

орындау үшін берілген жағдайларда құрылыс материалдарының 

қабілетіне бағалау жүргізу. 

Оқу нәтижесі: 

- құрылыс материалдарын сертификаттау ережелері мен 

сәйкестігін растау рәсімдері бойынша әдістемелік материалдарды, 

сәйкестікті бағалау міндетті және ерікті сертификаттау 

схемаларының жүйесін, сапа жүйелерін сәйкестігін білуі 

- құрылыс материалдары саласындағы сертификаттауға 

байланысты терминология мен нормативті техникалық 

құжаттарды пайдалану мүмкіндігін білуі 

- құрылыс материалдарының сәйкестігін бағалау жөніндегі 

Сертифика

ттау 

Құрылыстағы 

жобалау 

жұмыстарының 

сапасын 

технологиялық 

қамтамасыз ету 
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жұмыста өнімдер мен процестер сапасын бақылау әдістерін 

қолдана білуі 

- құрылыс материалдарының сәйкестігін бағалау рәсімі шарттары 

мен сәйкестік  ережелерін білуі 

 БД КВ Строительн

ые 

материалы и 

технология 

проведения 

сертификаци

онных 

испытаний 

5 6 Содержание дисциплины: Основные положения, ГОСТы, 

нормативные документы принятые в соответствии сдействующим 

законодательством. Аккредитационные лаборатории. 

Объективность сертификационных испытаний. Протокол 

испытаний. Методики и технологии проведения испытаний. 

Показатели испытаний строительных материалов. Получение 

качественных или количественных характеристик 

строительныхматериалов или проведение оценки способности 

строительных материалов взаданных условиях выполнять 

возложенныена нее функции 

В результате обучения: 

- основные строительные материалы, 

классификациюстроительных материалов 

- строительные растворы, бетоны и железобетон, классификацию 

бетонов, тяжелые бетоны на плотных заполнителях, железобетон, 

основные стеновые материалы, производство силикатного 

кирпича, производство керамического (глиняного) кирпича 

- основные физико-механические свойства строительных 

материалов, минеральные вяжущие вещества, воздушные 

вяжущие вещества, гидравлические вяжущие вещества 

- стеновые материалы из попутных продуктов промышленности, 

теплоизоляционные и звукопоглощающие материалы и 

конструкции, теплоизоляционные материалы, звукопоглощающие 

материалы и конструкции, кровельные и гидроизоляционные 

материалы 

- сертификацию стандартизированных (традиционных) видов 

продукции, систем качества, работ и услуг в строительстве 

- порядок проведения сертификации систем качества и 

сертификации производств в строительстве 

Сертифика

ция 

Технологическ

ое обеспечение 

качества 

проектных 

работ в 

строительстве 

 БП ТК Стандартиза

циялау және 

құрылыс 

материалдар

5 7 Пәннің мазмұны: Стандарттау, сертификаттау және құрылыс 

материалдарының сапасын бақылау стандарттау, метрология және 

сапаның заңнамалық және қолданбалы негіздерінің әдіснамалық 

бірлігін зерттейді. Өлшеу құралдарымен байланысты негізгі 

Стандартта

у 

Құрылыстағы 

жобалау 

жұмыстарының 

сапасын 
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ының 

сапасын 

бақылау 

ұғымдарды білу. Метрологиялық қамтамасыз ету және 

стандарттаудың құқықтық негіздері, ISO халықаралық 

стандарттары. Құрылыс материалдары үшін мемлекеттік 

стандарттау  жүйесінің негізгі ережелері. Құрылыс материалдары 

өндірісінің сапасын анықтау және бақылау әдістемесі 

Оқу нәтижесі: 

- құрылыс материалдары саласында ең көп тараған 

стандарттардың түрлерін білуі; 

- құрылыс материалы қасиеттерінің, оның құрамы мен 

құрылымына байланыстылығын білуі; 

- құрылыс материалдарын таңбалау, буып-түю, тасу, сақтау 

туралы шарттар талаптарын және олардың - үлгілерінің немесе 

өздерінің сапасын сынау әдістерін білуі; 

- құрылыс материалы қасиеттерінің, оның құрамы мен 

құрылымына байланыстылығын білуі; 

- стандарттардағы цифрлар нөмірлерін, ғылым мен техника 

жетістіктеріне байланысты қайта қаралып, бекітіліп 

отыратындығын және стандарт шарттарын бұлжытпай, тиянақты, 

жауапты орындауды білуі. 

технологиялық 

қамтамасыз ету 

 БД КВ Стандартиза

ция и 

контроль 

качества 

строительны

х 

материалов 

5 7 Содержание дисциплины: Стандартизация, сертификация и 

контроль качества строительных материалов изучает 

методологическое единство законодательных и прикладных основ 

стандартизации, метрологии и качества. Знать основные понятия 

связанные со средствами измерений. Метрологическое 

обеспечение и правовые основы стандартизации, международные 

стандарты ISO. Основные положения государственной системы 

стандартизации для строительных материалов. Методики 

определения и контроля качества производства строительных 

материалов 

В результате обучения: 

- природные и искусственные материалы и изделия, используемые 

для строительства и ремонта зданий и сооружений; 

- требования по разным свойствам материалов по маркам; 

- производство работ и проектирование в области строительства 

согласно СНиПом — Строительными Нормами и Правилами; 

- умение создавать классификаторов и каталогов разнообразного 

вида информации, а также работ и их качества; 

Стандартиз

ация 

Технологическ

ое обеспечение 

качества 

проектных 

работ в 

строительстве 
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- обеспечение необходимого качества продукции для увеличения 

ее конкурентной способности; 

- умение устанавливать требования к материалам по назначению, 

технологичности, конкурентоспособности и другим свойствам в 

соответствии с условиями эксплуатации. 

 БП ТК Құрылыстағ

ы жобалау 

жұмыстарын

ың сапасын 

технологиял

ық 

қамтамасыз 

ету 

4 7 Пәннің мазмұны: Әзірлеу және мемлекеттік сараптама құрылыс 

кешеніндегі инвестициялық процестің міндетті кезеңі және 

мемлекеттік регламенттер мен стандарттардың талаптарына 

жауап бермейтін өнім шығаруды болдырмау мақсатында 

жүргізіледі. Жобалық құжаттаманың мемлекеттік сараптамасы. 

Инженерлік іздестіру нәтижелерінің мемлекеттік сараптамасы. 

Құрылыс жобаларын сараптау. Құрылыс жобалары мен 

сметаларын келісу және бекіту. Жобалық ұйымдардың авторлық 

қадағалауы 

Оқу нәтижесі: 

- жұмыс өндірісінің жобасының құрамы мен құрылымын, 

үймеретті тұрғызу кезінде тасқынды әдіс негіздерін, үймеретті 

түрғызу кезінде құрылыс-жинақтау жұмыстарын мерзімдік 

жобалауын білуі; 

- құрылыс алаңын материалды-техникалық қамтамасыз етуді 

ұйымдастыруын білуі; 

- әр түрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызу 

әдістерін,  үймеретті түрғызу кезінде орындалатын жұмыстардың 

сапасын қамтамасыз етуін білуі; 

- ұйымдастыру-технологиялық құжаттарды, объектілік және 

мамандандырылған тасқындарды жобалауды, үймеретті 

тұрғызудың әдістерін вариантты салыстыруды,  түрлі міндет 

атқаратын үймеретті тұрғызу технологиясын білуі. 

Сапа 

жүйесі 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Технологиче

ское 

обеспечение 

качества 

проектных 

работ в 

строительст

ве 

4 7 Содержание дисциплины: Разработка и государственная 

экспертиза обязательный этап инвестиционного процесса в 

строительном комплексе и проводится в целях предотвращения 

выпуска продукции, которые не отвечают требованиям 

государственных регламентов и стандартов. Государственная 

экспертиза проектной документации. Государственная экспертиза 

результатов инженерных изысканий. Экспертиза проектов 

строительства. Согласование и утверждение проектов и смет 

строительства. Авторский надзор проектных организаций. 

Системы 

качества 

Не требуется 
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В результате обучения: 

- особенности организации строительных процессов при 

возведении зданий, сооружений и их оборудования, специальные 

средства и методы обеспечения качества строительства, охраны 

труда, выполнение работ в сложных и экстремальных условиях; 

- разрабатывать проекты организации строительства и проекты 

производства работ при строительстве в сложных условиях; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической 

дисциплины, обслуживанием строительного оборудования и 

машин; 

- принципы организационно-технологического проектирования и 

обеспечения безопасности производства работ при строительстве 

в сложных условиях; 

- организовывать работу подразделений; осуществлять контроль и 

приемку работ; 

- основные положения и задачи технологии реконструкции зданий 

и сооружений; виды и особенности строительных процессов при 

реконструкции зданий и сооружений; потребные ресурсы; 

техническое и тарифное нормирование; 

- требования к качеству строительной продукции и методы ее 

обеспечения; требования к технике безопасности; методы и 

способы технологии реконструкции зданий и сооружений, 

включая обычные и экстремальные условия; методику выбора и 

документирования технологических решений на стадии 

проектирования и стадии реализации. 

 БП ТК Құрылыстағ

ы 

техникалық 

қадағалау 

5 6 Пәннің мазмұны: Құрылыстағы стандарттау және сертификаттау 

негіздері туралы, жобалау, құрылыс-монтаждау ұйымдарында 

және құрылыс индустриясы кәсіпорындарында сапаны бақылау 

жүйелері туралы білім алу. Мемлекеттік құрылыс қадағалау. 

Құрылыс саласындағы қадағалау және бақылау органдары. 

Құрылыстағы стандарттау. Тапсырыс берушілердің құрылыс 

сапасын техникалық қадағалау. Құрылыс-монтаж жұмыстарының 

түрлері бойынша құрылыс сапасын техникалық қадағалау. 

Оқу нәтижесі: 

- белгіленген тәртіппен және шартта (келісімшартта) 

айқындалған мерзімдерде объектілерді салуды жүзеге асыруға 

және пайдалануға беру үшін техникалық қадағалауды білуі; 

Сызба 

геометрия 

және 

инженерлік 

графика 

Құрылыс 

нормалары мен 

ережелері,  

Құрылыс 

өндірісін 

ұйымдастыру 

 

http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000242_#z0
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- жүйелі бақылауды және құрылыс-монтаждау 

жұмыстарының аяқталған кезеңдерін пайдалануға қабылдау 

мақсатында өндірістік және өндірістік емес мақсаттағы 

ғимараттар мен құрылыстарды салу үшін техникалық 

қадағалауды білуі; 

- техникалық қадағалауды жүзеге асырған кезде жалпы 

техникалық қадағалаудың басшысы тапсырыс берушіге, ал 

техникалық қадағалау сарапшысы жұмыстардың арнайы түрлері 

бойынша – жалпы техникалық қадағалау басшысына есеп беру 

тәртібін білуі; 

- техникалық қадағалау авторлық қадағалау сарапшылармен, 

мердігерлік қызметтің құрылыстың сапасын өндірістік бақылау 

жұмыскерлерімен, сондай-ақ мемлекеттік сәулет-құрылыс 

инспекциясының мамандарымен жүзеге асырылатынын білуі; 

- техникалық қадағалау жөніндегі сарапшылардың міндеттері 

мен талаптарын білуі; 

- техникалық қадағалау жөніндегі журналға анықталған ақаулар 

мен бұзушылықтарды жою бойынша ескертулер мен 

нұсқауларды енгізу тәртібін білуі. 

 БД КВ Технический 

надзор в 

строительст

ве 

5 6 Содержание дисциплины: Получить знания об основах 

стандартизации и сертификации в строительстве, о системах 

контроля качества в проектных, строительно-монтажных 

организациях и на предприятиях строительной индустрии. 

Государственный строительный надзор. Надзорные и 

контрольные органы в области строительства. Стандартизация в 

строительстве. Технический надзор заказчиков за качеством 

строительства. Технический надзор за качеством строительства по 

видам строительно-монтажных работ 

В результате обучения: 

- состояние и перспективы развития волоконно-оптической 

техники связи в стране, новые технологии строительства и 

монтажа; 

- параметры и основные особенности изготовления, нормативно-

техническую документацию; 

- организацио технадзора, взаимодействия заказчика, 

проектирующей и подрядных организация, работу с 

землепользователями, 

Начертател

ьная 

геометрия 

и 

инженерна

я графика 

Строительные 

нормы и 

правила,  

Организация 

строительного 

производства 
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лесничествами, владельцами коммуникаций и другими 

организациями, взаимодействие с органами надзора; 

- технический надзор за производством строительно-монтажных 

работ на вновь возводимых, реконструируемых и подлежащих 

капитальному ремонту объектах; 

- организация входного контроля при строительно-монтажных 

работах, виды и объем измерений при строительстве; 

- технология строительства и технического надзора за 

проведением строительно-монтажных работ. 

 БП ТК Құрылыс 

нормалары 

мен 

ережелері 

5 7 Пәннің мазмұны: Жалпы мемлекеттік мақсаттағы нормативтік 

құжаттар-құрылыс нормалары мен ережелері (ҚНжЕ), құрылыс 

саласындағы мемлекеттік стандарттар. Жобалау және құрылыс 

бойынша ережелер жинағы. Құрылыс саласының басшылық 

құжаттары (ҚБҚ). Санитарлық ережелер (БК). Құрылыстағы 

жобалық құжаттама жүйесі (ҚҚЖ), құрылыстағы қауіпсіз еңбек 

жағдайлары бойынша нормативтік құжаттар, құрылыс 

объектілерінің өртке қарсы қауіпсіздігі. 

Оқу нәтижесі: 

- ғимараттар мен құрылыстардың жобалау шешімдеріне, сәулет, 

қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік 

нормативтерге сәйкестігі үшін; 

- нормалар күрделі құрылыс нысандарының құрылысы кезінде 

үлгілік жобалық құжаттаманы әзірлеудің, келісудің, 

сараптаудың, бекітудің, басып шығарудың, құрылыстағы 

құжаттама қорына енгізудің, таратудың, қолданудың, қайта 

қарастырудың және күшін жоюдың тәртібін білуі; 

- нормалар барлық сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 

субъектілерінің, жеке еңбек қызметімен айналысатын немесе 

жеке құрылысты жүзеге асыратын азаматтардың қатысу 

ережесімен жүретінін білуі; 

- нормалар әртүрлі өндірістік және өндірістік емес мақсатта 

қолданылатын күрделі құрылыс нысандардың үлгілік жобалық 

құжаттамасын әзірлеу кезінде жобалаудың ретін білуі. 

Құрылыс 

ісінің 

негіздері, 

Құрылыста

ғы 

мемлекетті

к 

стандартта

рды әзірлеу 

Құрылыс 

өндірісін 

ұйымдастыру 

 БД КВ Строительн

ые нормы и 

правила 

5 7 Содержание дисциплины: Нормативные документы 

общегосударственного назначения–строительные нормы и 

правила (СНиП), Государственные стандарты в области 

строительства. Своды правил по проектированию и 

Основы 

строительс

тва, 

Разработка 

Организация 

строительного 

производства 
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строительству. Руководящие документы строительной отрасли 

(РДС). Санитарные правила (СП). Система проектной 

документации в строительстве (СПДС), нормативные документы 

по безопасным условиям труда в строительстве, противопожарная 

безопасность строительных объектов 

В результате обучения: 

- строительные нормы, которые устанавливают технические 

требования к составу и объему работ по сейсмическому 

зонированию территорий городов и других населенных пунктов 

(с учетом перспективной застройки) Республики Казахстан для 

проектирования и строительства новых, реконструкции и 

расширения существующих промышленных предприятий, 

зданий, сооружений и объектов сельскохозяйственного 

назначения; 

- требования к безопасности зданий и сооружений, строительных 

материалов и изделий; 

- строительные нормы, которые устанавливают порядок 

разработки, согласования, экспертизы, утверждения, издания, 

включения в фонд документации в строительстве, 

распространения, применения, пересмотра и отмены типовой 

проектной документации при строительстве объектов 

капитального строительства; 

-строительные нормы, которые предназначены для применения 

всеми субъектами архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности на территории Республики 

Казахстан. 

государсвт

енных 

стандартов 

в 

строительс

тве 

 БП ТК Құрылыс 

өндірісін 

ұйымдастыр

у 

5 7 Пәннің мазмұны: Құрылыс өндірісін ұйымдастыру, құрылыстағы 

жобалау және іздестіру бойынша негізгі ережелерді білетін 

маманды дайындау, құрылысты ұйымдастыру-технологиялық 

дайындау. Құрылыс өндірісін ұйымдастырудың қазіргі заманғы 

әдістері. Құрылыстағы келісімшарттық және шарттық қатынастар. 

Жобалау және іздестіру. Желілік жоспарлау және басқару жүйесі. 

Құрылыстағы Күнтізбелік жоспарлау негіздері. Құрылысты 

материалдық-техникалық 

Оқу нәтижесі: 

- жұмыс өндірісі жобасының құрамы мен құрылымын, үймеретті 

тұрғызу кезінде тасқынды әдіс негіздерін, үймеретті тұрғызу 

Сызба 

геометрия 

және 

инженерлік 

графика 

Талап 

етілмейді 
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кезінде құрылыс-жинақтау жұмыстарын мерзімдік жобалауын 

білуі; 

- құрылыс бас жоспарын жобалау негізін, құрылыс алаңын 

материалды-техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыруын білуі; 

- әр түрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызу 

әдістерін, үймеретті түрғызу кезінде орындалатын жұмыстардың 

сапасын қамтамасыз етуі білуі; 

- түрлі құрылыс өндірісінің міндетін атқаратын үймеретті тұрғызу 

технологиясын білуі. 

 БД КВ Организация 

строительно

го 

производств

а 

5 7 Содержание дисциплины: Подготовка специалиста, знающего 

основные положения по организации строительного 

производства, проектированию и изысканий в строительстве, 

организационно-технологическая подготовка строительства. 

Совркменные методы организации строительного производства. 

Контрактные и договорные отношения в строительстве. 

Проектирование и изыскание. Система сетевого планирования и 

управления. Основы календарного планирования в строительстве. 

Обеспечение строительства материально- техническими 

ресурсами. 

В результате обучения: 

- подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом производства работ; 

- производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ 

по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации, требованиями контракта, рабочими 

чертежами и проектом производства работ; 

- умение вести исполнительную документацию на объекте и 

составлять отчетно-техническую документацию на выполненные 

работы; 

- умение осуществлять входной контроль поступающих на объект 

строительных материалов, изделий и конструкций с 

использованием статистических методов контроля 

умение обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической 

документацией. 

Начертател

ьная 

геометрия 

и 

инженерна

я графика 

Не требуется 

 БП ТК Сметалық іс 

негіздері 

5 7 Пәннің мазмұны: Қолданыстағы баға белгілеу жүйесі 

жағдайында құрылыстың сметалық құжаттарын жасау және 

Сызба 

геометрия 

Құрылыстағы 

лицензиялау 
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пайдалану, құрылыстағы сметалық нормалау және баға белгілеу 

саласындағы негізгі материалдармен танысу. Сметаларды 

шығаруды автоматтандыру, «Гранд-смета» бағдарламаларын 

қолдану. Құрылыстағы баға белгілеу және сметалық құн. Жұмыс 

көлемін және материалдық ресурстарға қажеттілікті анықтау. 

Тікелей шығындар, үстеме шығыстар, нормативтік пайда. 

Оқу нәтижесі: 

- үймерет пен ғимаратты тұрғызу кезінде құрылыс жұмыстарының 

түрін және ерекшеліктерін өндіру мен үрдістеуді білуі; 

- құрылыс өндірістердің, үймереттер мен ғимараттар құрылысның 

сметалық құнын анықтауды және күрделі құрылыстағы құн заңын 

білуі; 

- жаңа құрылыстың қажетті шығындарының шамасын анықтауды 

және үстеме шығындарды анықтаудың жаңа ережелерін білуі; 

- тауар-ақша қатынастың механизмдерін және осы қатынастарды 

жетілдіру жолдарын қолдануды білуі; 

- қажетті (жұмсалатын) ресурстарды және техникалық және 

тарифтік нормалауды білуі; 

- құрылыс өнімнің сапасына қойылатын талаптар мен сапасын 

қамтамасыз ету әдістерін білуі;  

- қоршаған ортаны және еңбекті сақтау мәселелерін және құрылыс 

жұмыстарды өндіру әдістерін, оның ішінде қарапайым және 

эктремальді жағдай туғызатын құрылыс өндірісін білуі. 

және 

инженерлік 

графика, 

Құрылыс 

ісінің 

негіздері, 

Құрылыста

ғы 

техникалы

қ қадағалау 

 БП ТК Основы 

сметного 

дела 

5 7 Содержание дисциплины: Составление и использование 

сметных документов на строительство в условиях действующей 

системы ценообразования, ознакомление с основными 

материалами в области сметного нормирования и 

ценообразования в строительстве. Автоматизация выпуска смет, 

применение программ «Гранд-смета». Ценообразование в 

строительстве и сметная стоимость. Определение объемов работ и 

потребности в материальных ресурсах. Прямые затраты, 

накладные расходы, нормативная прибыль. 

В результате обучения: 

- история производственного и сметного нормирования в 

строительстве, особенности ценообразования в строительстве, 

состав и структура сметной стоимости строительства; 

- умение составлять объектные сметы и сводные сметные расчеты, 
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на основе исходных данных по локальным сметам,  составлять 

сметы на строительные, ремонтно строительные, 

пусконаладочные и монтажные работы,  составлять сметную 

документацию по укрупненным сметным нормативам; 

- сметную стоимость материалов, затрат на эксплуатацию машин 

и оплату труда  составлять локальные сметы в базовом и текущем 

уровне цен; 

- методические документы по разработке и применению сметных 

норм, цен, единичных расценок в строительстве; 

- умение пользоваться нормативно-методическими документами, 

работать со сметно-нормативной базой, разрабатывать 

индивидуальные сметные нормы и расценки,  подсчитывать 

объемы строительных работ. 

 БП ТК Құрылыстағ

ы 

лицензиялау 

4 7 Пәннің мазмұны: Құрылыс өндірісінде лицензия алу тәртібі. 

Құрылыс қызметін лицензиялау. Лицензиялық қызметтің 

құқықтық негіздері. «Лицензиялау туралы» ҚР Заңы. Құрылыс 

қызметінің әртүрлі түріне лицензия алу реті мен реттілігі. 

Лицензия түрлері. Жеке және заңды тұлғаларды лицензиардың 

санаттарына жатқызуы. Лицензия қызметі жағдайындағы 

біліктілік талаптары. 

Оқу нәтижесі: 

- күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын желiлiк 

құрылыстарды салу жөнiндегi арнаулы құрылыс және монтаж 

жұмыстарын; 

- құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделi 

жөндеу және (немесе) реконструкциялау үшiн жобалау, сондай-ақ 

төменде аталған жұмыстардың әрқайсысы үшiн 

конструкцияларды нығайту құқығымен) және конструкциялау; 

- сәулет, қала құрылысы және  құрылыс саласындағы қызметтің 

лицензияланатын түрлеріне қойылатын  біліктілік талаптарын 

білуі; 

- ішкі нарық мүдделерін қорғау мақсатында сәулет, қала 

құрылысы және құрылыс саласындағы жұмыс пен қызметтер 

көрсету импортын лицензиялау тәртібін. 

Құрылыс 

ісінің 

негіздері, 

Құрылыста

ғы 

техникалы

қ қадағалау 

Талап 

етілмейді 

 БД КВ Лицензирова

ние в 

строительст

4 7 Содержание дисциплины: Порядок получения лицензии в 

строительном производстве. Лицензирование строительной 

деятельности. Правовые основы лицензионной деятельности. 

Основы 

строительс

тва, 
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ве Закон РК «О лицензировании». Последовательность и порядок 

получения лицензии на различный вид строительной 

деятельности. Виды лицензий. Отнесение физичеких и 

юридических лиц к категориям лицензиаром. Квалификационные 

требования в условиях деятельности лицензии. 

В результате обучения: 

- условия выдачи, переоформления лицензии при организации и 

реорганизации юридического лица-лицензиата в форме 

выделения и разделения и при переоформлении лицензии с 

присвоением категории; 

- условия переоформления лицензии при перерегистрации 

индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его 

наименования или юридического адреса, переоформления 

лицензии при изменении наименования и места нахождения 

юридического лица-лицензиата, переоформлении лицензии при 

изменения фамилии, имени, отчества физического лица-

лицензиата; 

- порядок обжалования решений, действий  услугодателей и (или) 

его должностных лиц по вопросам оказания государственной 

услуги; 

- возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и 

сооружений, в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей 

и путепроводов, иных искусственных строений, включающее 

капитальный ремонт и реконструкцию объектов; 

- монтаж строительных конструкций подъемных сооружений: 

лифтов, эскалаторов, шахтных копров и подъемников, канатных 

дорог и других конструкций подъемных сооружений; 

- специальные строительные и монтажные работы по прокладке 

линейных сооружений, включающие капитальный ремонт и 

реконструкцию. 

Техническ

ий надзор в 

строительс

тве 



68 

 



69 

 

 


