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1. Білім беру бағдарламасының паспорты

1.1 Білім беру бағдарламасының мақсаттары мен міндеттері:
Білім беру бағдарламасы (ББ) 6В07501 - «Стандарттау жəне сертификаттау (сала бойынша)»өнім мен қызметтің жоғары сапасы мен

қауіпсіздігіне, өндіруші мен тұтынушы үшін жоғары экономикалық тиімділікке бағытталған нормаларды, ережелер мен талаптарды
белгілеу, іске асыру жəне бақылау саласында білікті маманды терең теориялық жəне практикалық дайындауға бағытталған.

ББ мақсаты нормативтік-техникалық құжаттаманы, сапа жүйелерін əзірлеу жəне енгізу, тауарлар мен көрсетілетін қызметтерге
сынақтар мен сараптама жүргізу жəне сəйкестікті растау саласында терең кəсіби құзыреттерге ие, стандарттау, сертификаттау бойынша
инновациялық бағдарланған, бəсекеге қабілетті мамандарды сапалы даярлау болып табылады.

ББ негізгі міндеттері:
1. Стандарттау жəне сертификаттау саласында болашақ мамандардың негізгі кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру.
2. Өнімдер мен қызметтердің жоғары сапасы мен қауіпсіздігіне, өндіруші мен тұтыну үшін жоғары экономикалық тиімділікке

бағытталған өнімге, процесс пен жүйеге, оларды əзірлеуге, өндіруге, қолдануға қойылатын нормалардың, ережелер мен талаптардың
орындалуын белгілеу, іске асыру жəне бақылау.

3. Ғылыми-техникалық ақпаратпен жұмыс істей білу, кəсіби қызметте отандық жəне шетелдік тəжірибені пайдалану, алынған
ақпаратты жүйелеу жəне жалпылау

1.2 Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы
ББ 6В07501 - «Стандарттау жəне сертификаттау (сала бойынша)»Ұлттық біліктілік шеңберіне сəйкес əзірленді, Дублин

дескрипторларымен жəне Еуропалық біліктілік шеңберімен келісілген,Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық кəсіпкерлер
палатасы төрағасы орынбасарының 30.12.2019 ж. № 270 бұйрығына сəйкес№13 қосымшасы«Стандарттау» жəне №10 қосымшасы «Тамақ
өнімдерінің сəйкестігін растау»кəсіби стандарттар жəне еңбек нарығының талаптары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын ескереді.

6В07501 - «Стандарттау жəне сертификаттау (сала бойынша)» білім беру бағдарламасы пəндерді оқытудың модульдік жүйесі
негізінде құрастырылған жəне жалпы мəдени жəне кəсіби құзыреттерді қалыптастыратын 17 модульден тұрады.

Жалпы білім беретін, базалық жəне кəсіби пəндер цикліне модульдер кіреді:
- Жалпы білім беру пəндері;
- Жаратылыстану-ғылыми пəндер;
- Кəсіби тіл;
- Стандарттау жəне сертификаттау;
- Экономика жəне менеджмент;
- Нормативтік-өлшеу;
- Өлшеу жəне бақылау;
- Стандарттау жəне сертификаттау негіздері жəне сапаны басқару;
- Нормативтік-өлшеу;
- Өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету;
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- Құрылыстағы нормативтік-техникалық құжаттама;
- Өнімнің қауіпсіздігі мен сапасы;
- Ауыл шаруашылығы өнімдерін сынау жəне бақылау;
- Ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау;
- Жұмыс сапасын қамтамасыз ету;
- Сəулет жəне құрылыс;
- Өндіріс технологиясы.
Бакалавриатта оқу мерзімі игерілген академиялық кредиттер көлемімен анықталады. Академиялық кредиттердің белгіленген көлемін

игеру жəне маман дəрежесін алу үшін күтілетін оқу нəтижелеріне қол жеткізу кезінде жоғары білімнің білім беру бағдарламасы толық
игерілген болып есептеледі.

Бакалавриат бағдарламалары бойынша оқудың аяқталуының негізгі өлшемі білім алушының барлық оқу кезеңінде кемінде 240
академиялық кредиттерді, оның ішінде студенттің оқу қызметінің барлық түрлерін игеру болып табылады.

1.3. Біліктілік сипаттамасы
Түлектердің кəсіби қызмет саласы өнім мен қызметтің жоғары сапасы мен қауіпсіздігіне, өндіруші мен тұтынушы үшін жоғары

экономикалық тиімділікке бағытталған өнімге (көрсетілетін қызметке), процеске (жұмысқа) жəне жүйеге қойылатын нормалардың,
қағидалар мен талаптардың орындалуын белгілеу, іске асыру жəне бақылау болып табылады

Түлектердің кəсіби қызметінің объектілері өнім (көрсетілетін қызметтер), процестер (жұмыстар) жəне жүйелер; кəсіпорындар мен
сынақ зертханаларының (орталықтарының) жабдықтары; өлшеу, сынау жəне бақылау əдістері мен құралдары; стандарттау, сертификаттау,
сапа менеджменті, метрология жүйелерінің нормативтік құжаттамасы; өндірістік, əлеуметтік жəне экологиялық қызметті метрологиялық
қамтамасыз ету болып табылады.

Түлектердің кəсіби қызметінің пəні кəсіби қызметінің пəні нормативтік жəне нормативтік-техникалық құжаттама; өлшеу, сынау
жəне бақылау құралдары; метрологиялық қамтамасыз ету болып табылады.

Түлектердің кəсіби қызметінің типтік міндеттері:
Бакалавр өзінің кəсіби қызметінде келесі міндеттерді шешеді:
- стандарттарды, нормативтік жəне нормативтік-техникалық құжаттаманы əзірлеу, қайта қарау жəне өзгерістер енгізу;
- одан əрі сертификаттау мақсатында өндіріс жағдайын талдау жəне өнім, қызмет жəне жүйе сапасының тұрақтылығын бағалау,

түзету жəне алдын алу іс-шараларының орындалуын бағалау;
- өлшеу, сынау жəне бақылау құралдарын ағымдағы жөндеу жəне алдын алу тексеруін ұйымдастыру, қызмет көрсету;
- стандарттар мен басқа да нормативтік құжаттардың талаптарына сəйкестігін мемлекеттік қадағалау жəне инспекциялық бақылау;
- эксперименттер, өлшеулер, бақылаулар жүргізу, зерттеулер мен ғылыми əзірлемелердің нəтижелерін енгізу.
ББ 6В07501 - «Стандартаттау жəне сертификаттау (сала бойынша)»түлектері келесі кəсіби қызмет түрлерін орындай алады:
Ұйымдастыру-технологиялық қызмет:
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- өнім сапасының менеджменті, өнімді əзірлеуді, өндіруді, сынауды жəне пайдалануды метрологиялық қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шараларды əзірлеуді ұйымдастыру, кəсіпорында қолданылатын стандарттарды, техникалық шарттарды жəне басқа да құжаттарды жүйелі
тексеру;

- дайын өнімді жəне кəсіпорынға келіп түсетін материалдық ресурстарды сынауды, өлшеудің заманауи əдістері мен құралдарын
енгізуді, стандартталған жəне біріздендірілген бұйымдарды дайындауды жəне сынауды бақылауды жүзеге асыру;

- өнім сапасының менеджменті бойынша, жаңа стандарттарды, техникалық шарттарды жəне стандарттау, сертификаттау жəне
метрология жөніндегі басқа да құжаттарды əзірлеу жəне қолданыстағыларын қайта қарау бойынша тапсырмалардың орындалуын
қамтамасыз ету;

- сапа менеджменті жүйесін, өлшем түрлері бойынша жергілікті тексеру схемаларын, кəсіпорын стандарттарын əзірлеу (жетілдіру)
жəне енгізу;

- ақау деңгейін бағалау жəне оның пайда болу себептерін талдау, сапа менеджментінің, статистикалық жəне бұзбайтын бақылаудың
заманауи əдістерін енгізу;

- өнімнің жəне технологиялық процестердің өлшенетін жəне бақыланатын параметрлерінің номенклатурасын, өлшеу дəлдігі мен
бақылаудың сенімділігінің оңтайлы нормаларын анықтау, өлшеу, сынау жəне бақылау құралдарын таңдау, өлшеу, сынау жəне бақылау
əдістерін əзірлеу.

Есептеу-жобалау қызметі:
- сапа менеджментінің, метрологиялық қамтамасыз ету мен стандарттаудың жаңа əдістері мен құралдарын жасау немесе

қолданыстағыларын жаңғырту бойынша жобаның (бағдарламаның) мақсаттарын қалыптастыру;
- сапа менеджменті, метрологиялық қамтамасыз ету жəне стандарттау саласында конструкторлық жəне технологиялық шешімдерді

əзірлеу;
- техникалық шарттардың, стандарттардың, нұсқаулықтардың жəне техникалық сипаттамалардың жобаларын дайындау;
- сапа менеджменті құралдары мен технологияларын жобалау, метрологиялық қамтамасыз ету жəне стандарттау кезінде қазіргі

заманғы ақпараттық технологияларды пайдалану.
Эксперименттік-зерттеу қызметі:
- өнім сапасының жай-күйі мен серпінін талдау, өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету, стандарттау жəне сертификаттау;
-  өнімнің жəне технологиялық процестердің сапасын зерттеуге,  метрологиялық қамтамасыз ету мен стандарттаудың тиімділігін

бағалауға мүмкіндік беретін теориялық модельдер жасау;
- өнім сапасын сынау, өлшеу жəне бақылау жүргізу жоспарларын, бағдарламалары мен əдістемелерін əзірлеу.

2. Оқыту нəтижелері (негізгі құзыреттер)
    Жалпы құзыреттер

ББ 6В07501 - «Стандартаттау жəне сертификаттау (сала бойынша)» түлектері облыста келесі негізгі құзыреттерге ие:
- мемлекеттік, орыс жəне шет тілдерінде тұлғааралық əлеуметтік жəне кəсіби қарым - қатынас жасау қабілеті; ұғымдарды, ойларды,
сезімдерді, фактілер мен пікірлерді жазбаша, ауызша түрде білдіру жəне түсіну, сыни тұрғыдан ойлау жəне өзін-өзі жетілдіру қабілеті,
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Қазақстанның тарихи жəне экономикалық дамуының өзіндік ерекшелігін терең түсіну жəне ғылыми талдау негізінде азаматтық ұстанымын
көрсету (N 1);
- жаратылыстану-ғылыми жəне техникалық пəндер бойынша нақты міндеттерді шешу қабілеті, оны күнделікті жағдайларда практикада
қолдану тəсілдері, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, ақпараттық жəне библиографиялық мəдениет негізінде
кəсіби қызметтің стандартты міндеттерін шеше білу, кəсіби қызметте жаратылыстану-ғылыми жəне жалпы техникалық пəндердің негізгі
заңдарын пайдалану(N 2);
- кəсіпкерлік қызметтің тиімділігін бағалау қабілеті, бизнесті жүргізудің экономикалық тиімді тəсілдерін таңдау, нақты өндірістік
жағдайларда экономикалық білімді қолдану қабілеті (N3);
- стандарттау объектілері бойынша ақпаратты талдау жəне жүйелеу, олардың негізінде стандарттарды əзірлеу жүзеге асырылатын
стандарттарды əзірлеудің орындылығы туралы қорытынды жасау, стандарттауды, сертификаттауды, техникалық реттеуді жоспарлау
бойынша электрондық деректер базасымен жəне электрондық жүйелердің интерфейсімен жұмыс істеу, əзірлеудің техникалық-экономикалық
негіздемесін дайындау, стандарт жобасының НҚА, ТР-мен өзара байланысын анықтау қабілеті(N 4);
- зерттеу əдістері мен сынақтар бойынша нормативтік техникалық құжаттарды шығарылатын өнім түрлері мен өндірістік процеске
сəйкестігін талдау, үлгілер мен сынамаларды таңдау өлшемшарттары мен іріктеу рəсімдерін əзірлеу, тамақ өнімдерінің түріне қарай сақтау,
тасымалдау жəне сəйкестендіру шарттарын бағалаудың релевантты өлшемшарттарын таңдау, таңбалауды қоса алғанда, өнімді сəйкестендіру
қабілеті (N 5);
- өндірістің жай-күйін жəне технологиялық процестерін бағалау бағдарламасының орындалуын қамтамасыз ететін рəсімдерді əзірлеу,
сапа менеджменті жүйесінің жұмысқа қабілеттілігін бағалау үшін рəсімдер мен тестілерді əзірлеу, тамақ өнімдері мен шикізат өндірісіндегі
технологиялық құжаттаманы түсіну, тамақ өнімдерін техникалық реттеу жəне оны дайындаудың техникалық процестері бойынша басқа да
құжаттардың сəйкестігін анықтау қабілеті (N 6);
- ХАССП жүйесінің жұмыс қабілеттілігін бағалау үшін рəсімдерді əзірлеу, қатерлерді талдауды ескере отырып, ескерілетін қауіптердің
тізбесін жасау, өндірілетін өнімнің түріне байланысты қауіпті факторларды ажырату, сыни бақылау нүктелерінде іс-қимылдарды іске асыру
бойынша ақпаратты талдау, талданатын өндірістің енгізілген құжатталған рəсімдерін жəне өндірістік бақылаудың іске асырылатын түрлерін
түсіну қабілеті (N 7);
- тамақ өнімдерін өндіру процесінде дайын өнім сапасына зертханалық сынақтар жүргізуді талдау жəне бағалау, сапа менеджменті
жүйесі саласында ҚР нормативтік-құқықтық актілерін қолдану, стандарттау жөніндегі жұмыстарды жоспарлау негіздері, сапа менеджменті
жүйесі саласындағы тəжірибені жүйелеу, халықаралық ұйымдардың стандарттары(N 8);
- шикізаттың, жартылай фабрикаттардың жəне дайын өнімнің сапасын өлшеу жəне бақылау нəтижелерінің дұрыстығын, өндірістің
гигиеналық қауіпсіздігін анықтау, аспаптық зерттеу дағдыларын меңгеру, белгіленген талаптарға сəйкес сапаны бақылау жəне сынау
нəтижелерін ресімдеу(N 9);
- технологиялық желілерде өндірістің технологиялық процестерін бағалауды жүргізу, өнімнің, жұмыстар мен қызметтердің сапасын
бақылау жəне сынау параметрлерін анықтау,  бақылау нəтижелерін статистикалық өңдеуді орындау,  өнімнің қауіпсіздігі мен сапасын
зертханалық зерттеулерді бағалауды жүзеге асыру, сертификаттау органдарын, өлшеу жəне сынақ зертханаларын аккредиттеуді жүргізуде
кəсіпорында қолданылатын стандарттардың сəйкестігін жүйелі түрде тексеру мүмкіндігі(N 10);
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- сақтау жəне тасымалдау жағдайларын зерттеу кезінде бақылау-өлшеу жабдықтарын пайдалану, өндірісті метрологиялық қамтамасыз
етудің ғылыми, ұйымдастырушылық, техникалық жəне нормативтік-құқықтық негізін орындау, өлшеу, сынау жəне бақылау процестері мен
құралдарын модельдеуге, мемлекеттік стандарттарды əзірлеуге қатысу, еңбекті қорғау туралы ақпаратты талдау қабілеті(N 11);
- өндірісті метрологиялық қамтамасыз етудің ғылыми, ұйымдастырушылық, техникалық жəне нормативтік-құқықтық негізін орындау,
өлшеу, сынау жəне бақылау процестері мен құралдарын модельдеуге қатысу, метрологиялық қамтамасыз ету жəне техникалық бақылау
бойынша жұмыстарды орындау қабілеті; өлшеу, бақылау, сынау жəне сапаны басқарудың заманауи əдістерін қолдану(N 12);
- құрылыс өндірісінің технологиялық процестерін игеру, құрылыс материалдарын өндіру, құрылыс қызметін лицензиялау, құрылыстың
сметалық құнын анықтау үшін бастапқы деректерді дайындау, жобалау-сметалық құжаттаманың электрондық файлдарының дұрыс
ресімделуін тексеру, жобалау материалдарын ресімдеудің біртұтастығын, толықтығын жəне олардың қолданыстағы стандарттарға
сəйкестігін қамтамасыз ету(N 13);
- əзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың жобалау жəне құрылыс жөніндегі стандарттарға, сондай-ақ жобалауға арналған
тапсырмаға сəйкестігін қамтамасыз ету, құрылыс объектілерін зерттеп-қарау нəтижелері бойынша қажетті құжаттаманы ресімдеу,
əзірленетін жобалар мен техникалық құжаттаманың стандарттарға, техникалық шарттарға жəне жобалау мен құрылыс жөніндегі басқа да
нормативтік құжаттарға, сондай-ақ жобалауға арналған тапсырмаға сəйкестігін қамтамасыз ету(N 14).
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3. Пəндердің сипаттамасы

№ Пəн атауы Пəннің қысқаша мазмұны Кредит
саны

Қалыптасатын құзыреттіліктер

N
1

N
2

N
3

N
4

N
5

N
6

N
7

N
8

N
9

N
10

N
11

N
12

N
13

N
14

1 Қазақстанның
қазіргі заман
тарихы

Қазақстандағы тəуелсіздіктің
тарихи алғышарттары: ұлттық
мемлекет құру идеяларының
кезеңдері. Азаматтық-саяси
қайшылықтар. ХХ ғасырдың екінші
жартысындағы Қазақстандағы
кеңестік реформалардың
қайшылықтары мен зардаптары.
Қазақстан Республикасының
мемлекеттік құрылымының
қалыптасуы. Рухани жаңғыру жəне
қоғамдық-саяси дамудың келешегі

5 + +

2 Философия Ойлау мəдениетінің пайда болуы.
Əлемнің философиялық түсінігінің
негіздері. Сана, жан жəне тіл.
Онтология жəне метафизика. Таным
жəне шығармашылық. Білім, ғылым,
техника жəне технологиялар. Адам
философиясы жəне құндылық əлемі.
Өмірдің мəні. Еркіндік философиясы.
Өнер философиясы. Қоғам жəне
мəдениет. Тарих философиясы. Дін
философиясы. "Мəңгілік ел "жəне"
Рухани жаңғыру "  –  жаңа
Қазақстанның философиясы.

5 + +

3 Бизнес
негіздері

Бизнес түсінігі, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мəдениет, қоршаған орта
құқығы. Бизнестің экономикамен,
саясатпен, заңнамамен байланысы.
Қазақстандағы экологиялық

5 + +
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мүдделерді ескере отырып, кəсіпкерлік
қызметтің ұйымдастырушылық жəне
құқықтық нысандары. Кəсіпкерлік
фирманы ұйымдастыру жəне тіркеу.
Бизнес жүйесіндегі бəсекелестік.
Инновациялық кəсіпкерлік.

4 Шетел тілі Social and Everyday Life. Əлеуметтік
жəне күнделікті өмір. Social–
Cultural Life. Əлеуметтік - мəдени
өмір.  Lexical  themes:  Spare  time  of
students. Лексикалық тақырыптар:
Студенттердің бос уақыты.  Sport in
our life. Спорт біздің өмірімізде.
Educational – Professional Life. Оқу -
кəсіби өмір. Lexical themes:
Education system. Educational
Establishments. Education system in
Kazakhstan. Лексикалық
тақырыптар: Білім беру жүйесі. Оқу
орындары. Қазақстандағы білім
беру жүйесі.

10 + +

5 Қазақ\Орыс
тілі

Успешное овладение видами речевой
деятельности в
соответствии с уровневой подготовкой.
Формирование и совершенствование
навыков владения языкомв различных
ситуациях бытового, социально-
культурного,профессионального
общения. Формирование навыков
продуцирования устной и
письменнойречи в соответствии с
коммуникативной целью и
профессиональнойсферой общения.
Развитие форм продуктивного
речепроизводства на русском языке,
что способствует активизации

10 + +
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самостоятельной работы студентов

Танысу.  Мен жəне қоршаған орта.  Оқу
орны. Туған жерге саяхат. Кітапханада.
Менің мекенжайым. Уақыт, жыл
мезгілдері, апта. Күн тəртібі. Сауда
орталықтарында. Тағам. Денсаулық.
Киім. Адамның мінезі, қасиеттері.
Мерекелер. Қоғамдық орындарда.
Мəдени орындарда. Қызықты
мəліметтер. Саяхат. Менің Отаным.
Қазақ халқының дəстүрлері, өнері.
Қазақ халқының танымал тұлғалары.
Қазақстан жастары. Ақпарат. Жаңа
əліпби

6 Ақпараттық-
коммуникация
лық
технологиялар
(ағылшын
тілінде)

Қоғам дамуының негізгі
секторларындағы акт рөлі. АКТ
саласындағы стандарттар акт
анықтамасы. АКТ пəні жəне оның
мақсаты. Қоғам дамуының негізгі
секторларындағы акт рөлі. АКТ
саласындағы стандарттар. Акт жəне
Мыңжылдық декларациясында тұрақты
даму мақсаттарына қол жеткізу
арасындағы байланыс.Компьютерлік
жүйелерге кіріспе. Компьютерлік
жүйелердің архитектурасы
Компьютерлік жүйелердің шолуы.

5 + +

7 Əлеуметтік-
саяси білім
(əлеуметтану,
саясаттану,
мəдениеттану,
психология)
модулі

Əлеуметтік шындық жəне ақыл-ой.
Əлеуметтік тəжірибедегі себеп-
салдарлық байланыстар. Қазіргі білім
жүйесіндегі саяси ғылымның орны,
саясаттың қоғам өмірінің басқа
салаларымен өзара іс-қимылы.
Мəдениет ұғымының қалыптасу
тарихы: Дін мəдениеттің киелі нысаны
ретінде. Ғылым əлеуметтік-мəдени

8 + +
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институт ретінде. Ежелгі түркі
өркениеті жəне оның ерекшеліктері.
"Мəдени мұра" мемлекеттік
бағдарламасы. Психология əдістері.

8 Дене
шынықтыру

Дене тəрбиесі əлеуметтік-
гуманитарлық пəндер циклына кіреді
жəне міндетті компонент болып
табылады. Жеңіл атлетика, жүгіру
техникасы, төменгі старт, старттық
жүгіру, қашықтыққа жүгіру, аяқтау.
Студенттердің кросстық дайындығы,
жүгіріп келіп ұзындыққа секіру,
гимнастика, акробатика, спорттық
ойындар, волейбол, баскетбол, қол
добы, қазақ ұлттық ойыны, «Аңшылар»
, «бəйге».Президенттік тест.

8 + +

9 Математика Сызықтық алгебра жəне
Аналитикалықгеометрия
элементтері.Математикалықталдауға
кіріспе. Бір айнымалы
функцияныдифференциалдық есептеу.
Бір айнымалыфункцияны интегралдық
есептеу. Кешенді
сандар, олардың формалары,
өтуформулалары. Көптеген
айнымалылардыңфункциялары,
анықтау аймағы, қасиеттері,графиктері,
шегі. Дифференциалдықтеңдеулер,
түрлері жəне шешу əдістері.
Сандықжəне функционалдық
қатарлар.Ықтималдықтар теориясы
мен математикалықстатистика
элементтері.

4 + +

10 Химия Кіріспе. Д.И. Менделеевтің химиялык
элементтерінің периодтық жүйесі жəне
химияның негізгі заңдары. Заттың
құрылысы жəне химиялық байланыс.

4 + +
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Ерітінділер жəне Дисперсті жүйелер
туралы түсінік. Химиялық кинетика,
Химиялық процестердің энергетикасы.
Химиялық термодинамика.
Электролиттік диссоциация жəне
реакцияның иондық тендеулері. Тұздар
гидролизі жəне Тотығу-тотықсыздану
реакциялары. Элементтер химиясы
жəне олардың маңызды қосылыстары.

11 Физика Үдемелі қозғалыстың
кинематикасы.Айналмалы қозғалыс
кинематикасы. Үдемелі қозғалыс
динамикасы. Айналмалы қозғалыс
динамикасы. Жұмыс, қуат жəне
энергия. Гидродинамика. Тербеліс
қозғалысы. Толқындар. Молекулалық
физика. Идеал газдың МКТ негізгі
теңдеуі. Максвеллдің таралу заңы.
Больцманның таралу заңы. Құбылыс
көшіру. Нақты газдар. Термодинамика
заңдары. Циклдар. Жылу
қозғалтқыштары. Капиллярлы
құбылыстар. Электростатика. Тұрақты
электр тогы.

5 + +

12 Сызба
геометриясы
жəне
инженерлік
графика

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
проекциясын құрастыру. Нүкте жəне
түзу жəне эпюрдегі екі түзу.
Жазықтық. Кескіндер, қималар,
тіліктер, шығару элементтері.

4 + +
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Жазықтықтың проекциялары. Түзу
жəне жазықтық

13 Кəсіби шетел
тілі

Мамандық бойынша болашақ
мамандықтың ерекшеліктерімен
белгіленетін студенттердің шет тілін
үйренудегі қажеттілігін есепке алуға
негізделген кəсіптік-бағдарлы оқыту,
қосымша кəсіби білім алу, лексикалық
минимум алу, терминологияны оқу,
студенттерді ғылыми мақалалар мен
жарияланымдарды өз бетінше оқуға
дайындау, кəсіби тілде қарым-қатынас
жасау

5 + +

14 Кəсіби
орыс/қазақ
тілі

Кəсібилендіру терминологияны терең
ұғынуға жəне бекітуге, ғылыми сөйлеу
стиліне тəн құрылымдарды қолдану
дағдыларын қалыптастыруға ықпал
ететін арнайы лексиканы іріктеумен
қол жеткізіледі. Бұл студенттердің
өзіндік жұмысын белсендіруге, кəсіби
сөйлеу, ғылыми жəне іскерлік сөйлеуде
теориялық мəліметтерді зерделеуге
ықпал етеді.Кəсіп саласы бойынша
сөйлеу деңгейлерін кеңейту;
терминдерді пайдаланып, кез-келген
жағдаятта еркін сөйлесу; өз ойын
дұрыс, жүйелі айта алатын дəрежеге
жеткізу; естумен қабылдаған мəліметті
қорытуға, мəтін, өз мамандықтарына
сəйкес еңбектер мен ғылыми
зерттеулерді оқып, негізгі ақпаратты
ала білу дағдысын қалыптастыру, іс
қағаздарын сауатты толтыру, ғылыми
жұмыстарды мемлекеттік тілде қорғау
деңгейлерін кеңейту.

5 + +

15 Стандарттау Стандарттаудың негізгі ұғымдары. ҚР
стандарттаудың мемлекеттік жүйесі.

5 + +
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Стандарттау түрлері. Стандарттау
сұлбалары. Өнімді стандарттау тəртібі.
Декларацияларды тіркеу тəртібі.
Өнімді сəйкестендіру. Қызметтерді
стандарттау. Аккредиттеу. Стандарттау
саласындағы ҚР заңдары. ИСО
сериялы сапа стандарттары.
Стандарттар түрлері оларды əзірлеу.
Стандарттаудың құқықтық негіздері.
ҚР-дағы мемлекеттік стандарттау
жүйесі. Стандарттау жөніндегі
нормативтік құжаттар. Стандарттау
жөніндегі нормативтік құжаттарды
дайындау тəртібі. Халықаралық
стандарттау. Стандарттау бойынша
халықаралық ұйымының ұйымдық
құрылымы.

16 Сертификаттау Сертификаттаудың негізгі ұғымдары.
ҚР Мемлекеттік сертификаттау жүйесі.
Сертификаттау түрлері. Сертификаттау
сұлбалары. Өнімді сертификаттау
тəртібі. Декларацияларды тіркеу
тəртібі. Өнімді сəйкестендіру.
Қызметтерді сертификаттау.
Аккредиттеу. Сертификаттау
саласындағы ҚР заңдары. Сапа жүйесін
сертификаттау. Қызметтерді
сертификаттаудың сұлбалары. Өнімді
идентификациялау. Өнімді
фальсификаттау. Сертификаттаудың
құқықтық негіздері.

5 + +

17 Кəсіпорын
экономикасы

Кəсіпорын - экономиканың негізгі
буыны. Ұйымның өндірістік жəне
ұйымдық құрылымы. Өндіріс түрлері
жəне өндірістік үрдісті ұйымдастыру.
Кəсіпорынның негізгі жəне айналым
қорлары. Ұйымның еңбек ресурстары.

5 + +
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Кəсіпорынның даму стратегиясы.
Өндіріс шығындары жəне өнімнің
өзіндік құны. Кəсіпорынның баға
саясаты. Өнімнің сапасы жəне
кəсіпорынның бəсекеге қабілеттілігі.
Ұйымның инновациялық жəне
инвестициялық қызметі. Кəсіпорынның
шаруашылық қызметінің тиімділігін
бағалау.

18 Өндірістік
менеджмент

Өндірістік менеджменттің мəні.
Өндірістік менеджменттің негізгі
функциялары. Өндірістік
менеджменттің ғылым ретіндегі
эволюциясының кезеңдері. Басқару
циклінің құрылымы.Кəсіпорын мен
ұйымның мəні. Кəсіпорынның ішкі
жəне сыртқы ортасы. Өндірістік
процесс жəне оның кəсіпорында
жіктелуі. Өнім сапасының
стандарттары. Өнімнің сапасын
бағалау əдістемесі. Шығарылатын
өнімнің ақауы жəне оны бағалау жəне
есепке алу тəсілдері.

5 + +

19 Метрология Метрология пəні. Физикалық бірліктер
жүйесі. Физикалық бірліктердің
халықаралық жүйесі. Өлшеу бірлігі.
Эталондар. Өлшеу қателіктері. Өлшеу
нəтижелерін өңдеу. Өлшеу құралдары.
Өлшеу құралдарының жіктелуі жəне
құрылысы. Өлшеудің салыстырып
тексеру сұлбалары. Өлшеу сұлбалары
мен аспаптары.

3 + +

20 Квалимерия Квалиметрияның даму тарихы.
Квалиметрияның негізгі түсінігі.
Квалиметрияның аймагы жəне
объектілері. Квалиметрияның
принциптері. Квалиметрияның
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құрылымы. Квалиметрияның əдістері.
Квалиметриядағы өнім
көрсеткіштерінің сипаттамасы жəне
классификациясы. Эксперттік
квалиметрия, өнім сапасы деңгейін
бағалау. өнім сапасы деңгейін
бағалаудың əдістері. Өнім сапасы
деңгейін бағалау əдістемесін
дайындаудың негізгі ережесі. Өнім
сапасын ынталандыру. Техникалық
өнімдердің сапасы жəне
бəсекегеқабілеттілігі. Сапаны
басқарудағы квалиметрия.

21 Менеджмент
жүйесі жəне
сапа аудиті

Бұл курс сапа менеджменті жəне аудит
жүйесінің мəні, мақсаты мен
ерекшеліктерін, сапа аудитінің
түрлерін қарастыруға арналған. Курс
СМ жəне аудиттің терминдерін,
міндеттері мен ұйымдастыру
қағидаттарын, сарапшы-аудиторларға
қойылатын талаптарды, ішкі жəне
сыртқы сапа аудитін, өнім аудитін,
процесс аудитін, сапа жүйелік аудитін,
сертификаттау рəсімін орындау
тəртібін зерделеуге арналған.

5 + +

22 Техникалық
реттеу
негіздері

Техникалық реттеу міндеттері. Өнімнің
Мемлекеттік стандарттар мен
техникалық регламенттер талаптарына
сəйкестігін бағалау. Техникалық
регламенттер. "Техникалық реттеу
туралы" ҚР Заңы. Негізгі ұғымдар.
Техникалық реттеудің мақсаттары мен
принциптері. Мемлекеттік техникалық
реттеу жүйесі. Уəкілетті орган.
Техникалық комитеттер. Техникалық
регламенттер. Сарапшы-аудитор.

5 + +
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23 Денсаулық
сақтау жəне
еңбек
қауіпсіздігін
басқару жүйесі

Денсаулық сақтау жəне еңбек
қауіпсіздігі менеджменті жүйесіне
(ЕҚСЖ) қойылатын талаптарды,
Денсаулық сақтау жəне еңбек
қауіпсіздігі саласындағы мақсаттарды,
ЕҚТА менеджмент жүйесін, ЕҚТА
саласындағы саясатты зерделеу.
Тəуекелдерге жəне мүмкіндіктерді іске
асыруға, қауіптерді сəйкестендіруге
жəне ТҚІҚ тəуекелдерін бағалауға,
ТҚІҚ тəуекелдерін жəне ТҚІҚ
менеджмент жүйесінің өзге де
тəуекелдерін бағалауға, ТҚІҚ жəне өзге
де мүмкіндіктер саласындағы
мүмкіндіктерді, ТҚІҚ мақсаттарын
анықтауға жəне оларға қол жеткізуді
жоспарлауға қатысты мəселелерді
қарау.

5 + +

24 Өндірісті
метрологиялық
қамтамасыз
ету

Стандарттау бойынша маман
қызметінің пəндік саласымен танысу.
метрология жəне сертификаттау.
Метрологиялық қамтамасыз етудің
негізгі міндеттері. Қолданыстағы
өндірісті метрологиялық қамтамасыз
ету. Метрологиялық бақылау жəне
қадағалау. Техникалық құжаттаманы
метрологиялық бақылау. Жаңа
бұйымдарды метрологиялық
қамтамасыз ету

5 + +

25 Мемлекеттік
метрологиялық
қадағалау жəне
метрологиялық
бақылау

Мемлекеттік метрологиялық қадағалау
жəне метрологиялық бақылау
объектілері мен түрлері. Өлшем
бірлігін қамтамасыз ету жөніндегі
мемлекеттік инспектор (мемлекеттік
инспектор). Жоспарлы, жоспардан тыс,
қайта тексеру нысандары. Тексеру
нəтижесі бойынша актілерді ресімдеу
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ережесі. Анықталған
бұзушылықтардың жойылуын жəне
нұсқамалардың орындалуын бақылау.
Мемлекеттік инспекторлардың
функциялары, метрологиялық
бақылауды жүзеге асыратын
адамдардың міндеттері, құқықтары мен
жауапкершілігі.

26 Өнім сапасын
статистикалық
талдау

Технологиялық процесті
статистикалық реттеу.Статистикалық
ойық бақылау. Осының бəріболашақ
мамандарға сапа
бойыншадайындалатын өнімді
бақылаудың талапетілетін деңгейін
жүзеге асыруға жəнеқамтамасыз етуге
көмектеседі. Статистикалық
аналаздың жəне сапаны басқарудың
негізгіұғымдары мен анықтамалары.

5 + +

27 Ауыл
шаруашылық
өнімдерін
стандарттау

Стандарттау функциялары мен
принциптері."Техникалық реттеу
туралы" заң. Қызметтердістандарттау.
Терминдер мен анықтамалар.Ауыл
шаруашылығы өнімдерін
стандарттаунегіздері. Ауыл
шаруашылығы
өнімдерінстандарттаудың мақсаты мен
міндеттері. Ауылшаруашылығы
өнімдерін стандарттауфункциялары
мен принциптері. Ауылшаруашылығы
өнімдерінің сəйкестігін растау.

5 + +

28 Ауыл
шаруашылық
өнімдерін
сертификаттау

Торлау функциялары мен
принциптері.Сертификацич қызметтер.
Терминдер менанықтамалар. Ауыл
шаруашылығы
өнімдерінсертификаттау негіздері.
Ауыл шаруашылығыөнімдерін
сертификаттаудың мақсаттары
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менміндеттері. Ауыл шаруашылығы
өнімдерінсертификаттаудың
функциялары менпринциптері.

29 Өнімді
сəйкестендіру,
бұрмалау жəне
таңбалау

Өнімдерді сəйкестендіру, процестерді
сəйкестендіру əдістері туралы
сұрақтарды зерттеу. Өндіріс
процестерінің валидациясы.
Сəйкестендіру процестерін техникалық
қамтамасыз ету. Сəйкестендіру
процестерін ұйымдастырушылық
қамтамасыз ету. Сəйкестендіру қауіп.
Процестер мен өнімдерді
сəйкестендіру үшін ХАССП
принциптерін қолдану. Азық-түлік
өнімдерінің кейбір топтарындағы
жалғандықты анықтау, азық-түлік
өнімдерін сəйкестендіру жəне жаңа
технологиялар бойынша өнімдердің
сапасы мен азық-түлік қауіпсіздігі
бойынша бұрмалау курстары, сондай-
ақ өнімдердегі қоспалардың санын
анықтай білу
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30 Кəсіпорындард
а сапа
менеджментіні
ң біріктірілген
жүйелерін
əзірлеу жəне
енгізу

Сапа менеджментінің біріктірілген
жүйесінің (БСМ) мəні мен талаптарын,
БСМ əзірлеу жəне енгізу бойынша
жұмыстарды жоспарлауды, БСМ
процестерін сəйкестендіруді, БСМ
модельдері мен процестерін əзірлеуді,
менеджмент жүйесіне арналған
стандарттар талаптарын
интеграциялауды зерделеу. Курс
əлеуметтік жауапкершілік
стандарттарының, ақпараттық
қауіпсіздік пен салалық
стандарттардың талаптарын ескеру,
БСМ құжаттау, сертификаттау, БСМ
бақылау жəне жақсарту мəселелерін
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қарастыруға арналған.

31 Метрология
жəне өлшеу
теориясы

Өлшеудің ақпараттық
негіздері.Объектіден өлшеу ақпаратын
алу əдістері. Электрлік жəне электрлік
емес өлшеу шамалары. Өлшеу
арналарының құрылымы мен
сипаттамалары. Өлшеу сигналдарын
түрлендіру. Өлшеу арналарын талдау
əдістері. Өлшеу теориялары.
ақпараттық, алгоритмдік жəне басқа
өлшеу теориялары. Метрологияның
негізгі постулаттары. Қателіктер
теориясының негізгі түсініктері.
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32 Өнімді
сəйкестендіру,
фальсификатта
у жəне
таңбалау

Тауарларды қазіргі заманғы
сəйкестендіру жəне бұрмалау жағдайы,
тауарларды бұрмалау əдістері, нақты
зерттеу міндеттеріне сүйене отырып,
қолданыстағы əдістерді өзгерту жəне
жаңа əдістерді əзірлеу. Осы
мəселелерді шешуде практикалық жəне
теориялық əзірлемелердің ғылыми
негізі ретінде сəйкестендіру жəне
бұрмалау əдістері маңызды болып
табылады
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33 Техникалық
регламенттерді
даярлау жəне
енгізу

Техникалық регламенттерді ғылыми
пəн ретінде əзірлеу пəні, мақсаттары
мен міндеттері. Техникалық
регламенттерді əзірлеудің басқа
ғылымдармен байланысы. Техникалық
регламенттерді əзірлеудің негізгі
бөлімдері жəне олардың мақсаты.
Техникалық реттеудің негізгі
мақсаттары мен қағидаттары.
Техникалық реттеудің мемлекеттік
жүйесінің құрылымы. ҚР техникалық
регламенттерін ұстау. Техникалық
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регламенттер: түсінігі жəне мəні.
Техникалық регламенттерді қолдану.
ҚР техникалық регламентін əзірлеу,
сараптау, қабылдау, өзгерту жəне
күшін жою ерекшеліктері. Техникалық
регламенттерде белгіленген
талаптардың сақталуын мемлекеттік
бақылау. Мемлекеттік бақылау
объектілері. Мемлекеттік бақылауды
жүзеге асыратын мемлекеттік
органдар. Мемлекеттік бақылау
нəтижелері бойынша қабылданатын
шаралар. Кеден Одағы аумағындағы
өнім айналымы мəселелері бойынша
нормативтік-құқықтық база.
Еуразиялық экономикалық одақ туралы
шарт шеңберіндегі техникалық
реттеудің негізгі қағидаттары. ЕАЭО-
да өнімнің бірыңғай тізбесін
қалыптастыру тəртібі. ЕАЭО ТР
стандарттарының тізбесін
қалыптастыру. Кеден одағының
техникалық регламентін əзірлеу,
қабылдау,  өзгерту жəне күшін жою
тəртібі. КО техникалық реттеу
объектілерінің сəйкестігін бағалау.

34 Техникалық
реттеу
жүйесіндегі
мемлекеттік
бақылау

Өнімнің сапасын, оның азаматтардың
өмірі мен денсаулығы, қоршаған орта
үшін қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мəселелерінде мемлекеттің мүдделері
мен тұтынушылардың құқықтарын
қорғау. ҚР "Стандарттау туралы",
"Техникалық реттеу туралы",
"тұтынушылардың құқықтарын қорғау
туралы"заңдары. Стандарттардың
міндетті талаптарының сақталуын
мемлекеттік бақылау жəне қадағалау.
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Мемлекеттік қадағалаудың құқықтық
негіздері, міндеттері жəне оны
ұйымдастыру. Мемлекеттік
қадағалауды жүргізу қағидалары.
Қауіпсіздік талаптары мен
сертификаттау ережелерінің сақталуын
бақылау. Нормативтік құжаттардың
міндетті талаптарының сақталуын
мемлекеттік бақылауды жүзеге
асыратын лауазымды тұлғалар.
Стандарттардың міндетті талаптарын
бұзғаны үшін жауапкершілік.

35 Сапа
менеджментіні
ң кешенді
жүйелері

Менеджменттің кешенді жүйелерін
жан-жақты зерттеу, оларды қазіргі
ұйымдарда дамыту жəне құру туралы,
шаруашылық жүргізудің нарықтық
нысандарын дамыту жағдайында
кəсіпорындарда менеджмент жүйелерін
енгізу жəне жетілдіру əдістері мен
алгоритмдері, тұтынушылардың да,
шаруашылық жүргізуші субъектілердің
де мүдделерін ескере отырып, тиімді
жұмыс істеуді қамтамасыз ету
принциптері туралы идеяларды
қалыптастыру.
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36 Өлшеу жəне
бақылау
əдістері мен
құралдары

Метрология жəне өлшеу негіздері.
Өлшеу техникасының құралдары.
Электр шамаларын өлшеу. Магниттік
шамаларды өлшеу. Электр
тізбектерінің параметрлерін өлшеу.
Электрлік емес шамаларды өлшеу.
Параметрлік түрлендіргіштер. Өлшеу
ақпараттық жүйелері. Виртуалды
ақпараттық-өлшеу құралдары.
Генераторлық түрлендіргіштер
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37 Құрылыстағы
техникалық

Техникалық реттеу қағидалары мен
ережелері. өнімге талаптар қоятын
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реттеу
негіздері

техникалық құжаттаманы əзірлеу жəне
қолдану саласындағы, сəйкестікті
бағалау (растау), мемлекеттік бақылау
саласындағы қатынастарды құқықтық
реттеу. КО ТР регламенттейтін өнімнің
сəйкестігін бағалау (растау).

38 Салалар
бойынша
өндірістің сапа
менеджменті
жүйесін
сертификаттау

Менеджмент жүйесін сертификаттау.
Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік Техникалық реттеу
жүйесімен менеджмент жүйесін
сертификаттауды жүргізу тəртібі. At
Сертификаттау жүйесінің шеті тəртібі.
Менеджмент жүйесінің (СРО)
сəйкестігін растау жөніндегі органдар.
Менеджмент жүйелеріне аудит жəне
сертификаттау жүргізетін органдарға
қойылатын талаптар. ҚР СТ ИСО 9001-
2016, ИСО 9001:2015, ИСО 14001-2016
ҚР СТ, ИСО 14001:2015), ҚР СТ ИСО
22000-2006, ИСО 22000:2005), ҚР СТ
OHSAS 18001-2008 менеджмент жүйесі
жəне OHSAS 1800:2007)
стандарттарының талаптарына
сəйкестігін сертификаттау.
Менеджмент жүйесін сертификаттау
процесі
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39 Құрылыс ісінің
негіздері

Ғимараттар мен құрылыстар туралы
негізгі түсінік. Өнеркəсіптік жəне
азаматтық ғимараттардың көлемдік-
жоспарлау жəне конструктивтік
элементтері. Ғимараттарды
техникалық-экономикалық бағалау.
Сəулет-құрылыстық жобалау. Құрылыс
өндірісі. Ғимараттарды техникалық-
экономикалық бағалау.Жобалау
кезеңдері. Құрылысқа арналған
сметалық құжаттама. Құрылысқа
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рұқсат.

40 Құрлыстағы
мемлекеттік
стандарттарды
əзірлеу

Қазақстан Республикасында
қолданылатын мемлекеттік
стандарттардың түрлері. Шығарылатын
өнімге стандарттарды əзірлеу сатылары
мен дəйектілігі. Техникалық шарттар.
Фирмалық стандарттар. Ғылыми-
техникалық қоғамдар мен
бірлестіктердің стандарттары.
Мемлекетаралық стандарттар.
Ұсынымдар. Стандартты əзірлеуге
арналған техникалық тапсырманың
мазмұны. Стандарттарды əзірлеудің
кезең-кезеңмен мерзімдері.Əзірленген
стандартның соңғы редакциясын
келісу. Стандарттың бекітілуі. Жаңа
стандартты шығару.
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41 Техникалық
объектілерді
жүйелі талдау
жəне
диагностикала
у

Жүйелік түсініктерді дамыту.
Жүйелілік жəнеалгоритмдік.
Танымдық қызметтің жүйелілігі.
Жүйелер моделінің жүйелері. Жүйенің
екінші анықтамасы. Жүйенің
құрылымдық сұлбасы. Стандарттау
жөніндегі нормативтік құжаттар жəне
оларға қойылатын талаптар.
Конструкторлық жəне технологиялық
құжаттаманы стандарттау.
Техникалық-экономикалық жəне
əлеуметтік ақпаратты кодтау жəне
жіктеу, құжаттама жүйелерін
стандарттау. Стандарттау, метрология
жəне сертификаттау жөніндегі
жұмыстарға қатысатын халықаралық
ұйымдар. Мемлекеттік стандарттар
талаптарының сақталуын мемлекеттік
бақылау жəне қадағалау. Өнімнің
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сапасын бақылау жүйесі.
42 Құрылыста

сертификаттық
сынақтарды
ұйымдастыру
жəне өткізу

Өнімнің сапалық немесе сандық
сипаттамаларын алу немесе
белгіленген жағдайларда оған
жүктелген функцияларды орындау
қабілетін бағалауды жүргізу.
Қолданыстағы заңнамаға сəйкес
қабылданған негізгі ережелер,
МЕМСТ, нормативтік құжаттар.
Аккредиттеу зертханалары.
Сертификаттау сынақтарының
объективтілігі. Сынақ хаттамасы.
Сынақтарды жүргізу əдістемесі.
Сертификаттау сынақтарының
көрсеткіштері.

3 + +

43 Өнімді сынау,
бақылау жəне
қауіпсіздігі

Техникалық реттеу міндеттері. Өнімнің
Мемлекеттік стандарттар мен
техникалық регламенттер талаптарына
сəйкестігін бағалау. Техникалық
регламенттер. "Техникалық реттеу
туралы"ҚР Заңы. Негізгі ұғымдар.
Техникалық реттеудің мақсаттары мен
принциптері. Мемлекеттік техникалық
реттеу жүйесі.Уəкілетті орган.
Техникалық комитеттер. Техникалық
регламенттер. Сарапшы-аудитор.
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44 Өнімнің тамақ
қауіпсіздігі
негіздері

Тамақ өнімдерінің сапасы мен
қауіпсіздігін мемлекеттік реттеу. Азық-
түлік сапасының санаттары. Шикізат
пен дайын өнім сапасының
стандарттары. Тамақ өнімдерінің
қауіпсіздігі саласындағы нормативтік
құжаттар. Азық-түлік қауіпсіздігі
факторлары. Тамақ шикізаты мен
тамақ өнімдерін ластаушылардың
жіктелуі. Тағамдық токсиндер.
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45 Сынау жəне
сынау
жабдығы

Объектіні жəне анықталатын
параметрлердітаңдау. Сынау шарттары
мен əсер ететінфакторларды анықтау
принциптері. Сынақтарды жіктеу.
Сынау түрлері. Сынау əдістемесінің
мазмұны. Соққы беріктігі мен
орнықтылығын сынау. Созылу
сынақтары. Сынау жүргізу тəсілдері.
Қысуға, иілуге жəне бұрауға сынау.
Сынау əдістемесіне
қойылатынталаптар.
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46 Мал
шаруашылығы
өнімдерінің
сапасын сынау
жəне бақылау

Мал шаруашылығы өнімдерінің
сапасын қамтамасыз ету жүйесінің
даму тарихы. Жануарлардан алынатын
өнімнің сапасы мен қауіпсіздігін
реттейтін негізгі нормативтік құжаттар.
Мал шаруашылығы өнімдерінің
сапасын органолептикалық жəне
физико-
химиялық бағалау əдістері. Мал
шаруашылығы өнімдерінің сапасын
бақылау жəне басқарудың
статистикалық əдістері.
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47 Өсімдік
шаруашылығы
өнімінің
сапасын сынау
жəне бақылау

Өсімдік шаруашылығы өнімдерінің
сапасын қамтамасыз ету жүйесінің
даму тарихы. Өсімдік тектес өнімнің
сапасы мен қауіпсіздігін реттейтін
негізгі нормативтік құжаттар. Өсімдік
шаруашылығы өнімдерінің сапасын
органолептикалық жəне физико-
химиялық бағалау əдістері. Өсімдік
шаруашылығы өнімдерінің сапасын
бақылау жəне басқарудың
статистикалық əдістері.
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48 Сертификаттау
жөніндегі
органдар мен

Аккредиттеудің мақсаты мен
міндеттері. ҚР Мемлекеттік
аккредиттеу жүйесі. "Аккредиттеу
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сынақ
орталықтарын
аккредиттеу

туралы" заң. Сертификаттау жөніндегі
органдар мен сынақ орталықтарын
аккредиттеуді жүргізу рəсімі.
Сарапшы-аудиторларды ұлттық
аттестаттау. Сертификаттау жөніндегі
органдарды аккредиттеу. Сынақ
зертханасын аккредиттеу. Мемлекеттік
қадағалауғақойылатын талаптар.
Аккредиттеудіңперспективалық
міндеттері.

49 Өнім
сапасының
көрсеткіштері
жəне бағалау
əдістері

Өнім сапасының деңгейін бағалау.
Өнім сапасының техникалық
деңгейінің картасы. Өнім сапасының
деңгейін бағалау əдістері. Өнім
сапасының техникалық деңгейін
бағалау
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50 Ауыл
шаруашылығы
өнімдерінің
сапасын
бағалау

Сапаны басқарудың əлемдік
тəжірибесі. Сапаны басқарудың
отандық тəжірибесі. Сапаның
заңнамалық негіздері. Өнімнің
стандарттары мен сапасы. Стандарттау
бойынша нормативтік құжаттар. Ауыл
шаруашылығы өнімдерінің сапасын
бағалау. Ауыл шаруашылығы
өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін
бағалау. Өсімдік шаруашылығы
өнімдерін стандарттау ерекшеліктері.
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51 Өнім сапасын
басқару

Өнімнің сапасын басқару процестің
дəлдігі мен тұрақтылығын талдауды
қамтиды. Мұның бəрі болашақ сапа
мамандарына өндірілетін өнімді
бақылаудың қажетті деңгейін жүзеге
асыруға жəне қамтамасыз етуге
көмектеседі. Статикалық талдау мен
сапаны басқарудың негізгі түсініктері
мен анықтамалары. Сапаны
қалыптастыру кезеңдері. Бақылау
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карталары бойынша технологиялық
операциялардың дəлдігін талдау.
Бақылау түрлері. Бақылау əдістері.
Статистикалық талдаудағы бақылау
жоспарлары.

52 Өнімнің жəне
процестердің
сапасын
басқаруды
бақылаудың
статистикалық
əдістері

Өнімнің сапасын басқаруды
бақылаудың статистикалық əдістері
Технологиялық процестің дəлдігі мен
тұрақтылығын талдауды қамтиды.
Статистикалық ойық бақылау. Осының
бəрі болашақ мамандарға сапа
бойынша жүзеге асыруға жəне
дайындалатын өнімді бақылаудың
қажетті деңгейін
қамтамасыз етуге көмектеседі. Сапаны
басқарудың статистикалық əдістерінің
негізгі түсініктері мен анықтамалары.
Сапаны қалыптастыру сатылары.
Бақылау карталары бойынша
технологиялық операциялардың
дəлдігін талдау.
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53 Құрылыс
материалдары
жəне
сертификаттық
сынақтарды
жүргізу
технологиясы

Қолданыстағы заңнамаға сəйкес
қабылданғанНегізгі ережелер, МЕМСТ,
нормативтікқұжаттар. Аккредиттеу
зертханалары.Сертификаттау
сынақтарының объективтілігі.Сынақ
хаттамасы. Сынақтарды өткізу
əдістерімен технологиялары. Құрылыс
материалдарынсынау көрсеткіштері.
Құрылысматериалдарының сапалық
немесе сандықсипаттамаларын алу
немесе өзіне жүктелгенфункцияларды
орындау үшін берілгенжағдайларда
құрылыс материалдарыныңқабілетіне
бағалау жүргізу
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54 Стандарттау
жəне құрылыс
материалдарын
ың сапасын
бақылау

Стандарттау, сертификаттау жəне
құрылыс материалдарының сапасын
бақылау стандарттау, метрология жəне
сапаның заңнамалық жəне қолданбалы
негіздерінің əдіснамалық бірлігін
зерттейді. Өлшеу құралдарымен
байланысты негізгі ұғымдарды білу.
Метрологиялық қамтамасыз ету жəне
стандарттаудың құқықтық негіздері,
ISO халықаралық стандарттары.
Құрылыс материалдары үшін
мемлекеттік стандарттау  жүйесінің
негізгі ережелері. Құрылыс
материалдары өндірісінің сапасын
анықтау жəне бақылау əдістемесі
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55 Құрылыстағы
жобалау
жұмыстарыны
ң сапасын
технологиялық
қамтамасыз
ету

Əзірлеу жəне мемлекеттік сараптама
құрылыс кешеніндегі инвестициялық
процестің міндетті кезеңі жəне
мемлекеттік регламенттер мен
стандарттардың талаптарына жауап
бермейтін өнім шығаруды болдырмау
мақсатында жүргізіледі. Жобалық
құжаттаманың мемлекеттік
сараптамасы. Инженерлік
іздестіру нəтижелерінің мемлекеттік
сараптамасы. Құрылыс жобаларын
сараптау. Құрылыс жобалары мен
сметаларын келісу жəне бекіту.
Жобалық ұйымдардың авторлық
қадағалауы.

4 + +

56 Құрылыстағы
техникалық
қадағалау

Құрылыстағы стандарттау жəне
сертификаттаунегіздері туралы,
жобалау, құрылыс-монтаждау
ұйымдарында жəне
құрылысиндустриясы
кəсіпорындарында сапаныбақылау
жүйелері туралы білім алу.Мемлекеттік

5 + +
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құрылыс қадағалау. Құрылыс
саласындағы қадағалау жəне бақылау
органдары. Құрылыстағы
стандарттау.Тапсырыс берушілердің
құрылыс сапасын техникалық
қадағалау. Құрылыс-монтаж
жұмыстарының түрлері
бойыншақұрылыс сапасын техникалық
қадағалау.

57 Құрылыс
нормалары мен
ережелері

Жалпы мемлекеттік мақсаттағы
нормативтікқұжаттар-құрылыс
нормалары мен ережелері(ҚНжЕ),
құрылыс саласындағы
мемлекеттікстандарттар. Жобалау жəне
құрылыс бойыншаережелер жинағы.
Құрылыс саласыныңбасшылық
құжаттары (ҚБҚ).
Санитарлықережелер (БК).
Құрылыстағы жобалыққұжаттама
жүйесі( ҚҚЖ), құрылыстағы
қауіпсізеңбек жағдайлары бойынша
нормативтікқұжаттар, құрылыс
объектілерінің өртке қарсықауіпсіздігі.

5 + +

58 Құрылыс
өндірісін
ұйымдастыру

Құрылыс өндірісін ұйымдастыру,
құрылыстағыжобалау жəне іздестіру
бойынша негізгіережелерді білетін
маманды дайындау,құрылысты
ұйымдастыру-технологиялықдайындау.
Құрылыс өндірісін
ұйымдастырудыңқазіргі заманғы
əдістері. Құрылыстағыкелісімшарттық
жəне шарттық қатынастар. Жобалау
жəне іздестіру. Желілік жоспарлау
жəне басқару жүйесі. Құрылыстағы
Күнтізбелік жоспарлау негіздері.
Құрылысты материалдық-техникалық
ресурстармен қамтамасыз ету.

5 + +
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59 Сметалық іс
негіздері

Қолданыстағы баға белгілеу
жүйесіжағдайында құрылыстың
сметалыққұжаттарын жасау жəне
пайдалану,құрылыстағы сметалық
нормалау жəне бағабелгілеу
саласындағы негізгі
материалдарментанысу. Сметаларды
шығарудыавтоматтандыру, "Гранд-
смета"бағдарламаларын қолдану.
Құрылыстағыбаға белгілеу жəне
сметалық құн. Жұмыскөлемін жəне
материалдық ресурстарғақажеттілікті
анықтау. Тікелей шығындар,
үстемешығыстар, нормативтік пайда.

5 + +

60 Құрылыстағы
лицензиялау

Құрылыс өндірісінде лицензия алу
тəртібі. Құрылыс қызметін
лицензиялау. Лицензиялық қызметтің
құқықтық негіздері. «Лицензиялау
туралы» ҚР Заңы. Құрылыс қызметінің
əртүрлі түріне лицензия алу реті мен
реттілігі.  Лицензия түрлері.  Жеке жəне
заңды тұлғаларды лицензиардың
санаттарына жатқызуы. Лицензия
қызметі жағдайындағы біліктілік
талаптары.

4 + +

4. Модульдер сипаттамасы.
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Модуль Құраушы
компоненттің атауы Пререквизиттер Оқу нəтижесі

Жалпы білім беру
пəндері

Қазақстанның қазіргі
заман тарихы Қажет етпейді

тəуелсіз қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуының негізгі кезеңдері,
адамзат қоғамының əлемдік-тарихи дамуының сыни талдауын анықтап
білуі.
тарихтың жалпы құбылыстары мен оқиғалары жалпы парадигмамен,
қазіргі заманғы моделінің ерекшеліктері мен маңыздылығымен
салыстыра білуі.
Қазақстанның қазіргі заманғы оқиғаларының себептерін, салдарын
тарихи əдістерін меңгеру, мəдениетаралық диалогтың əлеуетін анықтап
істей алуы;
өткен тарихи жəне ақылға қонымды ақпаратты талдауға негізделген
қазіргі заманғы проблемаларға ықтимал шешімдерді ұсынып істей
алуы;
студенттерге заманауи өзіндік ерекшеліктер мен патриотизмді
қалыптастыруда жəне тарихи білімнің іргелі рөлін негіздеу
қабілеттілігі;
қазіргі заманғы қоғамның өзара түсіністік, төзімділік, демократиялық
құндылықтардың басымдықтары бойынша өз азаматтығын
қалыптастыру қабілеті.

Философия

Қазақстанның қазіргі
заман тарихы,

Əлеуметтік жəне
саяси білім модулі

философияның пəнін, қызметтерін, негізгі бөлімдерін жəне бағыттарын,
тарихын,  философияның адам мен қоғам өміріндегі орны мен рөлін
білуі;
философияның іргелі мəселелерін, олардың қойылу ерекшеліктерін
жəне философияның қалыптасу үрдісінде шешілуін,философияның
өзекті мəселелерін білуі;
философиялық білімнің генезисі мен дамуының ерекшеліктерін
сараптауды, қазіргі заманғы жаһанданудың өзекті мəселелерін түсінуді
жүзеге асыруы;
студенттердің философияның əртүрлі мəселелері бойынша, өзіндік
көзқарасын қалыптастыруды жəне оны дəлелді түрде жақтауды жасай
білуі;
арнайы философиялық терминдерді, категориялық-ұғымдарды
қолдануы, зерттеліп отырған сұрақтар бойынша өз ойларын логикалық
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түрде қабілеті;
философияның ережелері мен категорияларын əртүрлі əлеуметтік
ағымдарды, фактілер мен құбылыстарды бағалауда жəне сараптауда
қолдану қабілеті.

Бизнес негіздері Қажет етпейді

бизнесті экономикалық жүйе ретінде ұйымдастыру процесі,жүзеге
асырудың ұйымдық нысандары бизнес инфрақұрылым негізгі
элементтері, түсініктерін білуі
бизнесті жүзеге асыруды реттейтін негізгі заң актілері,кəсіпкерлік
қызметті бағалау,регламенттеу,заң актілерді əдістері,элементтерді
жоспарлау білуі
бизнесті құру, ұйымдастыру бойынша білімдерін қолдану, кəсіпкерлік
қызметті жүзге асыруда тиімді формаларды анықтау мен шешімдер
қабылдауістей білуі
əлеуметтік фактор,этикалық пайымдауларды ескере отырып, шешімдер
əзірлеу үшін бизнесті ұйымдастыру,ақпарат жинау, түсіндіруді жүзеге
асыру істей білуі
бизнесті басқаруда тəсілдерді, құралдарды қолдану қабілеті,бизнесті
ұйымдастырудың теориялық негіздерін меңгеру, нарықтық тауашаны
іздеуді жүзеге асыру
кəсіпорынның перспективалы нарықтық стратегиясын əзірлеуқұру,
кəсіпкерлік мүмкіндіктерді талдау, өз кəсіпорнын ұйымдастыру
қабілеті;

Шетел тілі Қажет етпейді

фонетиканы əліпби, мен əріп тіркестерінің оқылуы мен айтылуының
негізгі ережелерін, оқытылатын мамандық бағдарына сəйкес
лексикалық құрылымдарды білу;
лексиканы, сөзжасам үлгілерін, термин сөздерді, неғұрлым жиі
қайталанатын грамматикалық құрылымдар мен құбылыстарды,
лексикалық конструкцияларды білу;
сөздіктің көмегімен жəне сөздіктерсіз əлеуметтік тұрмыстың мəтіндерін
оқу, түсіну, аудару қабілеті, сөздікті пайдалана отырып əдебиетті түсіне
білу;
сауалнама, түйіндеме, тауарларды жеткізу туралы декларацияларды
толтыру, жеке жəне іскери сипаттағы хаттарды түрлері мен талаптаға
сəйкес жаза білу;
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тілдік материалдар негізінде ауызша сөйлеу дағдымашықтарын
меңгеру, сұрақ қою жəне ағылшын тілінде əңгімелесуді оқыған пəндер
ауқымында сақтау қабылеті;
күнделікті,іскерлік қарым-қатынас жағдайларында, ақпаратпен
алмасуда белгілі тақырыптар шеңберінде өз ой-пікірін жеткізе
білу,сұхбаттаса білу қабілеті;

Қазақ\Орыстілі

Қажет етпейді

знание правильного выбора языковых иречевых средств для решения
тех или иных задач общения и познания на основе знания достаточного
объема лексики
знание системы грамматическогознания, прагматических средств
выражения интенций, фактологического содержания текстов,
концептуальнойинформации текста
умение интерпретировать информацию текста, объяснять в
объемесертификационных требований стилевую и жанровую
специфику текстов профессиональной сфер общения
умение выстраивать программы речевого поведения в
ситуацияхличностного, социального ипрофессионального общения в
соответствии с нормами языка
способность обсуждать этические, культурные, социально-
значимыепроблемы в дискуссиях, высказывать свою точку
зрения,аргументированно отстаивать её
способность участвовать в коммуникации в ситуациях общения,
составлять бытовые, социально-культурные, официально-деловые
тексты в соответствии с нормами
тілдік, сөйлеу құралын таңдау, пайдалануға негіз болатын лексиканы,
грамматикалық білім жүйесін, интенцияны білдірудің прагматикалық
құрамын білу
əлеуметтік-тұрмыстық, əлеуметтік-мəдени, қоғамдық-саяси, оқу-кəсіби
салалардағы қарым-қатынас мəтіндері стильдік жəне жанрлық
ерекшеліктерін білу
мəтіндегі ақпарат, əлеуметтік-тұрмыстық, мəдени, қоғамдық-саяси, оқу-
кəсіби сала қарым-қатынас мəтіндері стильдік, жанрлық ерекшелігін
түсіне білу
ақпарат сұрау, хабарлау, қатысушы əрекетіне баға беру, таным, қарым-
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қатынаста əңгімелесуші адамға əсер ету құралы ретінде ақпаратты
пайдалана білу
пікірталаста этикалық, мəдени-əлеуметтік маңызды мəселені талқылау,
көзқарасын білдіру, дəлелді қорғау, əңгімелесуші пікірін сыни бағалау
қабілеті
ниетін, қажеттілігін этикалық мағыналы, лексика-грамматикалық,
прагматикалық тұрғыда жеткілікті жариялау үшін қатынас жағдаятына
қатыса алу қабілеті

Ақпараттық -
коммуникациялық
технологиялар
(ағылшын тілінде)

Қажет етпейді

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі
үрдістерді анықтау
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына қандай
экономикалық жəне саяси факторларды білу
ақпаратты іздеу жəне сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалану

қарым-қатынас үшін түрлі əлеуметтік платформаларды пайдалану

қарапайым веб-сайттарды жобалау жəне құру тəжірибелік дағдысын
меңгеру
кəсіби білімді кеңейту үшін электронды оқытудың түрлі түрлерін
қолдану.

Əлеуметтік - саяси
білім (əлеуметтану,
саясаттану,
мəдениеттану,
психология) модулі

Қажет етпейді

мəдени сценарийлердің əртүрлі əлеуметтік зерттеулердің стратегиясы
жəне нақты мəселелерді талдау əдіснамасын таңдауды негіздеу түрлігін
білуі;
қоғамдық-гуманитарлық типтегі белгілі бір ғылым тұрғысынан
қоғамдағы қарым-қатынастардың нақты жағдайы, оның даму
перспективаларын əзірлей білуі;
заманауи қоғамның жəне оның əлеуметтік институттарының жұмыс
істеуінің негізгі принциптері, материалдық мəдениет ескерткіштері
туралы идея қалыптастыра білу;
заманауи қоғамның өзекті мəселелерін сипаттау жəне талдау
дағдыларын дамыту, əлеуметтік процестер мен қатынастардың мəні,
ұлттық қатынастарды білу;
қарым-қатынастың түрлі салаларында ғылыми-зерттеу жұмыстарын
жүргізуге, əлеуметтік құнды білімді қалыптастыруға, оны ұсынуға
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қабілеті;
əлеуметтік мəселелер бойынша өзінің жеке пікірін дұрыс білдіруге
жəне дұрыс негізде білуге, өміріндегі өз білімін белсенді қолдануға
қабілеті.

Дене шынықтыру Қажет етпейді

дене жүктемесінің физиологиялық мүмкіндігіне, дене шынықтыруға,
көрсетуге, орындауға жеткілікті екендігін бағалау ,дене жаттығуларын
білу;
таңертеңгі жəне өнеркəсіптік гигиеналық гимнастика, салауатты өмір
салты, жеке тұлға, отбасылық, тактика жəне бəсекелестік ережелерін
жүргізе білу;
студенттердің арнайы кəсіби жұмысын қамтамасыз ету үшін дене
шынықтыру жəне спорт құралдарын жəне əдістерін қолданып жүзеге
асыра білу;
таңертеңгі жəне өндірістік гимнастика кешендерін жасау, физикалық
жəне функционалды фитностарды жоспарлау, бақылау жəне басқаруын
іске асыра білу;
өзін-өзі тану, өзін-өзі реттеудің, өздерінің психикалық жəне физикалық
қабілеттерін жоғарылатуды қамтамасыз ететін дененің күйін басқару
қабілеті;
интеллектуалды жəне физикалық мəдениетті - спорттық іс-əрекетті
орындау жəне қалпына келтіру үдерістерін, өмірдің тұрақтылығын
түсіндіру қабілеті.

Жаратылыстану-
ғылыми пəндер Математика Қажет етпейді

бір айнымалы функцияларының дифференциалдық есептеу,
интегралдық есептеу, көп айнымалы фунциясын дифференциалдық
есептеу техникасын білу
түрлі дифференциалдық теңдеулерді шешу, сандық дəрежелік қатарлар
теориясы, ықтималдық теориясының жəне математикалық
статистиканың элементтерін білу
математикалық модельдерді құру, математикалық есептерді қою,
есептердің шешімін табуда сандық əдістерді қолдану арқылы есептеу
техникасын пайдалану
қазіргі математикалық əдістеме негізінде өз ғылыми зерттеу жұмысы
тəжірибелік жəне есептік теориялық материалды қорытындылай білуді
үйрету
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жалпы теориялық, арнайы техникалық пəндерді оқуда  жəне
математикалық ғылымы жетістіктерін қолдана білу, жетілдіру қабілетін
дамыту
сапалы математикалық зерттеу жүргізілуді жəне  математикалық талдау
жүргізу арқылы студенттерге практикалық ұсыныстар беруді қарастыру

Химия Қажет етпейді

тұздардың, қышқылдардың, негіздердің, көмірсулардың
номенклатурасын, негізігі классификациясын жəне олардың
туындылары мен полимерлерін білуі
негізгі түсінік, химияның заңдары жəне олардың практикада
қолданылуын білуі
есептеу жəне теориялық сипаттағы химиялық мəселелерді шешу жəне
арнайы анықтамалық əдебиеттерді пайдалану жұмыс жасай білу
алынған эксперименттік деректер негізінде есептеу əдістемесін
меңгеру, химиялық реакциялардан өтетін элементтердің қасиеттерін
қарастыруын істей білуі
оқу жəне арнайы əдебиеттермен өзіндік жұмыс жасау қабілеті

факторларды жалпылама бақылауды, зертханалық тəжірбиелер
нəтижелерін алуда жəне теориялық мəліметтерді бекіту қабілеті

Физика Математика

физикалық түсініктер, заңдар, зерттеудің эксперименнтік əдістері
арқылы алынған нəтижелердің сенімділік дəрежесін бағалауды білуі.
негізгі физикалық құбылыстарды, классикалық жəне қазіргі физика
заңдарын, физикалық зертеу əдістерін білуі
физиканың заңдарын тұжырымдау, құбылыстар мен заңдарды
сипаттайтын шамаларды анықтауды істей білуі
стандарттық жағдайларда физиканың негізгі заңдары мен принциптерін
қолдану, қолдану шекарасын көрсетіп, физикалық құбылыс моделін
салуды істецй білуі
экспериментті жоспарлауда (жартылай), өлшеу нəтижелерін жазуда
дағдысы бар
есеп шығару жəне алынған нəтижелерді бағалау, кестелер мен
графиктердің теориялық деректермен сəйкестігінің дəлдігін бағалауда
дағдысы бар.
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Сызба геометриясы
жəне инженерлік
графика

Қажет етпейді

үлгінің сызбаларын құрудың əдістерін; сызбаларда есептерді шешудің
əдістерін білуі
эскиздерді, сызбаларды жəне жиналмалы бірлік сызбаларын құрастыру
əдістерін, стандартты бөлшектердің техникалық сызбаларын құрудың
əдістерін білуі
сызбада көретілген конструкцияны сызуды; азаматтық жəне 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 жəне техникалық бөлшектердің сызбаларын
орындау қабілеті болуы

Кəсіби тіл

Кəсіби шетел тілі Шетел тілі

кəсіби жəне ғылыми салаларында ауызша жəне жазбаша сөйлеу
ерекшілігін, кəсіби тілдесу саласында шетел тілінің сөздік құрамының
ерекшеліктерін білу
кəсіби негізделген жағдайлар шеңберінде шетел тілінде мəтінді
құрастыруды жəне ұйымдастырудың ұлттық мəдени жəне қоғамдық-
саяси ерешеліктерін білу
тілдік, социолингвистикалық, ақпараттық-аналитикалық,
коммуникативтік аспектілерде кəсіби қызмет атқара, сөйлеу құралдарын
қолдана білу
байланыс талаптарына,əріптестің басқа мəдениет өкілі ретінде
тұлғалық ерекшеліктеріне, тілдеу сипаттамасына сəйкес сөйлеу
қызметін ұйымдастыра білу
іскерлік, ақпараттық жəне кəсіби-техникалық сипаттағы хабарламаның
сəйкес деңгейін есту арқылы аңғару, пайымдау, оқығаннан ақпаратты
алу қабілеті
ресми, кəсіби сипаттағы хатты жазу кезінде ойды жəне пайымдауларды,
ақпаратты тізбекті баяндау жəне ғылыми-техникалық құжаттамамен
танысу қабілеті

Кəсіби орыс/ қазақтілі Орыс\Қазақ тілі
знание научной лексики технического профиля, продуцирования
текстов разных жанров, речевыхнорм языка профессиональной сферы,
основ деловой коммуникации
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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 жəне грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктерін,
кəсіби қатынастағытілдік құбылыстардың контекстегі жұмсалымдық
қызметтерін білу
мамандық саласы кəсіби терминдерін, қазақ тілінде кəсіби
қызметнегізгі ұғымдарыжəне терминдерін,іскерлік, кəсіби қатынас
этикасы ережелерін білу
түрлі тақырыптарда өз ойын дəлелдей алу, тілдік нормаларды
сақтаумен жеткізе алу, кəсіби, ғылыми-техникалық  құжаттарды,
сауатты жазу, аудара білу
тілдімамандыққа қатысты əртүрлі сөйлеу жағдаяттарында, қарым-
қатынас құралы ретінде еркін қолдану, коммуникативтік міндеттерді
жүзеге асыра білу
пікір білдіру, ғылыми тақырыптар жəне қарым-қатынас жағдаят
шеңберінде ақпаратты хабарлау, сұрау, кəсіби тақырыпта сөйлеуді
дұрыстүсіндіру қабілеті
мемлекеттік тілді қоғамдық-əлеуметтік қатынастар құралы ретінде
пайдаланып, ресми стилдің стандарттары мен клище,
конструкцияларды қолдану қабілеті.
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Стандарттау жəне
сертификаттау

Стандарттау Қажет етпейді

стандарттаудың жəне стандарттау жүйесінің ғылым ретінде пайда болу
тарихын, мемлекеттік стандарттау жүйесінің негізгі ережелерін,
стандарттаудың ғылыми-əдістемелік негіздерін білуі
Қазақстан Республикасында стандарттаудың құқықтық ережелерін,
заңдылықтарының негізгі қағидаларын білуі
стандарттаудың негізгі түрлерін, өнімді штрихтап кодтау саласындағы
нормативтік құжаттардың түрлерін, олардың қолдану тəртібін білуі
мемлекеттік стандарттау жүйесінің құрылымын, өнім сапасының
көрсеткіштерін жəне оның элементтерін стандарттау тəртібін білуі
жалпы техникалық жəне ұйымдастырушы-əдістемелік стандарттардың
салааралық кешендерін, өнім сапасының көрсеткіштерін жəне оның
элементтерін стандарттау негіздерін білуі
стандарттау бойынша нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының
сақталуын мемлекеттік бақылау негізін білуі

Сертификаттау Қажет етпейді

сертификаттаудың мазмұны мен мағынасын, сертификаттау мен баға
сəйкестігіндегі негізгі түсінігін білуі
сəйкестікті растаудың мақсаты мен принциптерін, міндетті жəне ерікті
сертификаттаудың жұмыс жасау принципін білуі
сертификаттаудың қатысушыларын, олардың жұмыс жасау
принциптерінің ерекшеліктерін білуі
өнімдерді сертификаттаудың ережесі мен жұмыс жасау тəртібін,
сертификаттаудың заңды жəне нормативтік базасын, сертификаттау
сұлбасын, ерекшеліктерін, пайдалану тəртібін білуі
өнімнің сертификаттауын жүргізу тəртібін, сынау зертханалары мен
сертификаттаудың жұмыс орындарын, олардың жұмыс жасау тəртібін,
негізгі ережелерін білуі
экологиялық сертификаттауды жүргізудің қажеттілігін, міндетті
экологиялық сертификатталатын объектілердің қызметін, қоршаған
ортаны қорғау аймағындағы қызметтерді реттейтін халықаралық
стандарттардың дайындалу тəртібін, өнімдерді экологиялық маркілеу
ережесі мен тəртібін білуі

Экономика жəне
менеджмент

Кəсіпорын
экономикасы Бизнес негіздері

кəсіпорында жүретін экономикалық құбылыстар мен үрдістердің мəнін,
олардың өзара байланысы,өзара тəуелділігін, оларды жүйелеу мен
модельдеуді білуді
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кəсіпорын, құрылымдық бөлімшелері жұмысының негізгі техникалық-
экономикалық көрсеткіштері, шаруашылық объектісі ретіндегі
кəсіпорынның мəнін білу
кəсіпорын ұйымдық, өндірістік құрылымын талдау,басқаруды
ресурстарды пайдалану негізгі,айналым капиталы кəсіпорын
экономикалық жағдайына талдай білу
шығындар-нəтижелер өлшемі бойынша өндіріс шығындарының
тиімділігін, сондай-ақ өсу факторларын жəне оларды жақсы пайдалану
мүмкіндіктерін анықтай білу
кəсіпорынның ресурстарын басқару, оның қызметінің қаржылық
нəтижелерін қалыптастыру, инвестициялық қызметті ұйымдастыру
қабілеті
өнімнің сапасын арттыру, сертификаттау негізінде кəсіпорынның
бəсекеге қабілеттілігін басқару қабілеті, факторлардың əсерін анықтау

Өндірістік
менеджмент

Кəсіпорын
экономикасы

өндіріс пен менеджментті ұйымдастыру негізгі принциптері,
формалары, əдістері,персоналды басқару негіздері,өндірістік процесс,
жіктелуі білуі керек
кəсіпорынның құрылымдық бөлімшелер жұмысының техникалық-
экономикалық көрсеткіштерін, шаруашылық жүргізу объектісі
ретіндегі кəсіпорын мəнін білу
шығындар өлшемі бойынша өндіріс шығындарының тиімділігін
анықтай білу-нəтижелер, өсу факторлары жəне оларды жақсы
пайдалану мүмкіндіктерн білуі
өндірістік үрдістер нəтижелерін практикалық қызметте,басқару
міндеттерін, өндірістік менеджмент тəсілдерін пайдалану,
экономикалық негіздерін істей білу
өндірістік, инновациялық процестерді бағалау əдістемелерін пайдалана
отырып, практикалық есептер мен жағдайларды шешу үшін
материалды қолдану қабілеті
бəсекеге қабілетті өндірісті қалыптастыру, персоналды басқару, іс
жүргізу, ұйымдастыру, өндірісті басқару əдістерін пайдалану қабілеті

Метрология Физика, Математика метрология бойынша заңнамалық жəне нормативтік актілерді,
əдістемелік материалдардың негізгі түсінігін білуі
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Нормативтік-
өлшеу

метрологияның ұйымдастырушы, ғылыми жəне əдістемелік негіздерін,
қазіргі метрологияның талаптарын білуі
нормативтік реттеуге жататын метрологиялық қызмет түрлерін,
физикалық шама бірліктерін алу жəне олардың өлшемдерін беру
теориясын білуі
өнімнің сертификаттау технологиясын жəне ұйымдастыруын, өнімді
қабылдау жəне сынақ өткізу ережелерін білуі
өндірілетін өнімдердің сапасын жақсартуға жəне құрылыс саласындағы
негіздердің сапасын жақсарту, мəселелерді шешуді білуі
қазіргі заманға лайық əртүрлі схемаларды жəне сынау
əдістерді қолданудың тиімділік бағасын белгілеуді білуі

Квалиметрия Стандарттау

еліміздегі жəне шетелдегі квалиметрияның тарихы жəне қазіргі
жағдайын білуі
өмір деңгейінің өнімдер мен қызметтер сапасымен байланысын,
квалиметрияның басқа салалармен байланысын білуін
квалиметрияның технологиясының негіздерін,  сапа көрсеткіштерінің
сандық мəндерін анықтау үшін бастапқы деректерді жинауды жəне
өндеуді білуі
өнімнің негізгі техникалық жəне консруктивтік сипаттамаларын, өнім
сапасының деңгейін бағалау принциптері мен əдістерін өнім сапасы
көрсеткіштерін таңдау ерекшелігін білуі
өнім сапасын талдау, технологиялық процестердің сапасын
статистикалық бақылауды жəне басқаруды ұйымдастыруды тəсілдерін
білуі
өнім сапасын арттыруды болжау жəне жоспарлау кезінде өнім сапасы
көрсеткіштерінің құрамын, өнім сапасы туралы деректерді талдау
əдістерін жəне ақаулық себептерін іздестіру тəсілдерін білуі

Менеджмент жүйесі
жəне сапа аудиті Метрология

терминдер мен анықтамаларды, СИ бірліктерінің халықаралық жүйесін,
өлшеулердің жалпы заңдары мен ережелерін, өлшеу əдістерін, өлшеу
қателіктерін жəне оларды бөлу заңдарын,  өлшеу нəтижелерін өңдеу
əдістерін білу
ұйымда аудит жүргізу үшін құжаттар əзірлеу; аудит жүргізу кезінде
НТҚ пайдалану; ұйымдағы процесті жəне процестің нəтижесін талдау

http://netref.ru/su-sharuashilifi-jjeleri-men-rilistarini-auipsizdik-olshemderi.html
http://netref.ru/su-sharuashilifi-jjeleri-men-rilistarini-auipsizdik-olshemderi.html
http://netref.ru/baspasoz-relizi.html
http://netref.ru/baspasoz-relizi.html
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СМЖ элементтерін бағалау, салыстыру жəне тексеру; бөлімше аудитін
жүргізу; процесс аудитін жүргізу
аудит теориясын білу; аудиттің нормативтік құжаттарын білу; нақты
міндеттемелермен əрекет ету құралдары мен тəсілдерін білу
сапаны басқарудың тиісті құралдарын, құралдары мен əдістерін таңдау,
пайдалану, енгізу мүмкіндігі

Техникалық реттеу
негіздері

Стандарттау,
Сертификаттау,

Метрология

мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiнiң бiрлiгi мен тұтастығы
техникалық реттеу мақсаттарының орындылығы мен қолжетiмдi
болуы, техникалық реттеу процестерiне қатысу үшiн тең
мүмкiндiктердi, мемлекет пен мүдделi тараптар мүдделерінің
теңгерімiн қамтамасыз етуді білуі
өнiмнiң, процестердiң адам өмiрi мен денсаулығы жəне қоршаған
орта, оның iшiнде жануарлар мен өсiмдiктер дүниесi үшiн
қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуді білуі
ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жəне өнiмнiң, көрсетiлетiн
қызметтiң қауiпсiздiгiне жəне сапасына қатысты тұтынушыларды
жаңылыстыратын iс-əрекеттердiң алдын алуды білуі
мемлекеттiк техникалық реттеу жүйесiнiң құрылымын жəне саудадағы
техникалық кедергiлердi жою амалдарын білуі
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң техникалық реттеу саласындағы
құзыретiн жəне техникалық реттеу саласындағы уəкiлеттi орган
функцияларын білуі
стандарттау жөніндегі ұлттық органның техникалық реттеу
саласындағы өкілеттіктерін, мемлекеттiк органдар жанындағы
техникалық реттеу саласындағы сарапшылық кеңестерді жəне
техникалық реттеу саласындағы жеке жəне заңды тұлғалардың
құқықтары мен мiндеттерiн білуі

Денсаулық сақтау
жəне еңбек
қауіпсіздігін басқару
жүйесі

Квалиметрия

жарақаттанудың, авариялардың жəне басқа да төтенше жағдайлардың
алдын алу жөніндегі нақты инженерлік мəселелерді шешу
кəсіпорын бойынша еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасының
жай-күйін талдау
кəсіпорын бойынша еңбекті қорғау жəне қауіпсіздік техникасының
жай-күйін талдау
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кіріспе нұсқаманы өткізу жəне нұсқаулықтар құрастыру бойынша
бағдарламалар құра білу

Өлшеу жəне
бақылау

Өндірісті
метрологиялық
қамтамасыз ету

Метрология

өндірісті метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық базасымен,
өлшеу бірлігімен, дəлдігімен қамтамасыз ету əдістерімен,
метрологиялық дайындаумен жəне тексеру жұмыстарын орындаумен,
олардың нəтижелерін өңдеумен мен ресімдеу ережелерін білуі
метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі міндеттерін, мамандар
өнімнің өмірлік циклінің кезеңдерінде шешетін, метрологиялық
қамтамасыз ету міндеттерін білуі
өндірісті дайындауды метрологиялық қамтамасыз етуді, метрологиялық
қамтамасыз етудің ғылыми негіздерін, ұйымдастырушылық негіздерін
білуі
метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық негізндерін,
етрологиялық қамтамасыз етудің нормативтік құқықтық негіздерін
білуі
жоғары сапалы өнімдердің жасалуын, сонымен қатар мемлекеттік
стандарттарды, нормативтік құжаттамаларды жəне олардың өткізу
тəртібі мен жоспарын таңдау арқылы қамтамасыз етуді білуі

Мемлекеттік
метрологиялық
қадағалау жəне
метрологиялық
бақылау

Өндірісті
метрологиялық
қамтамасыз ету

метрологиялық қамтамасыз етудің ғылыми негіздерін, метрологиялық
қамтамасыз етудің ұйымдастырушы негізін, метрологиялық
қамтамасыз етудің техникалық негізін, метрологиялық қамтамасыз
етудің нормативтік-құқықтық негізін білуі
мемлекеттік өлшеу жүйесінің нормативтік құжаттарын,
стандарттардың, техникалық шарттардың, метрологиялық ережелер
мен нормалар талаптарының сақтаулуын мемлекеттік қадағалау жүзіге
асыру тəртібін білуі
өнім өңдіруді жəне оны шығаруды технологиялық дайындау сатысында
МҚЕ талдауды, бақылау, сынау жүргізу, орау жəне сақтау сатыларында
МҚЕ талдауды, пайдалану, техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу
сатыларында МҚЕ талдауды, өлшеудің стандарттық емес құралдарын
метрологиялық аттестациялауды білуі
өлшеуді, өлшеу құралдарының күйін жəне қолданылуын
метрологиялық қадағалауды білуі
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өлшеу құралдарын тексеру жүргізуді ұйымдастыруын жəне тəртібін,
өлшеу құралдарын тексеру тəсілдерін, өлшеу құралдарын тексеру,
калибрлеу, реттеу жəне градуирлеуді білуі
тексеру сұлбаларын, өлшеу құралдарын мемлекеттік сынауды,
мемлекеттік қабылдап жəне бақылап сынауды білуі
техникалық құжаттаманы метрологиялық бақылау, ұйымдастыру жəне
жүргізу тəртібінінің негізін білуі
конструкторлық құжаттаманы, технологиялық құжаттаманы
метрологиялық бақылауды білуі
пайдалану құжаттамасын метрологиялық бақылау, бақылау
нəтижелерін ресімдеу, метрологиялық бақылау жүргізетін тұлғалардың
міндеттері мен құқықтарын білуі

Стандарттау жəне
сертификаттау
негіздері жəне
сапаны басқару

Өнім сапасын
статистикалық талдау

Менеджмент жүйесі
жəне сапа аудиті

статистикалық бақылау ғылыми əдістерін жəне өнім сапасын басқаруды
жəне бұл əдістерінің негіздерін өндірісте практикалық қолдануын білуі
статистикалық бақылаудың негізгі əдістері жəне халық тұтынудың
əнеркəсіптік өнімдер мен тауарлардың сапасы мен үрдістерді
басқаруды білуі
статистикалық талдауының əр əдістерін жəне ықтималдықтардың
теория негіздерін жəне өндірістің барлық кезеңдерінде өнім сапасын
басқару ұйымдастыруын білуі
мемлекеттік стандарттарға жəне ең аз шығындарға сəйкес келетін өнім
сапасын қамтамасыздандырып өнім қозғалысының əрбір кезеңдерінде
өнім сапасын басқару жəне статистикалық бақылаудың əр əдістерін
пайдалануға икемді болуды білуі
сапа статистикалық талдауы əртүрлі əдістерінің жəне өнім сапасын
басқарудың қолдануын практикалық иемдену қажеттігін білуі

Ауыл шаруашылық
өнімдерін стандарттау Стандарттау

ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірудің теориялық жəне ұйымдастыру
əдістерін менгере білуі
өнім сапасын жоғарлату нормативті құжаттардың шарттарын орындау
үшін бағытталып, олардың өлшеу тəсілдері мен сапасын өлшеу үшін
өлшеулерді анықтауды білуі
халықаралық, аймақтық, ұлттық стандарттардың, техникалық
регламенттердің, ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасы мен
қауіпсіздігіне қойылатын талаптарын білуі
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ауыл шаруашылығы өнімдеріне əр түрлі технологиялық факторлардың
əсерін анықтау, халықаралық жəне аймақтық стандарттарда қойылған
талаптарына сəйкестігін анықтауды білуі

Ауыл шаруашылық
өнімдерін
сертификаттау

Сертификаттау

ауыл шаруашылығы өнімдерін сертификаттау ережелерін сақталуын
мемлекеттік қадағалау мен бақылауды жүзеге асыруды білуі
ауыл шаруашылығы өнімдерін сертификаттауға əзірлеу, өндіру,
жеткізу, тасымалдау жəне кəдеге жарату қабілеттілігін білуі
ауыл шаруашылығы өнімдерінінің сертификатталған өнімдерге
инспекциялық бақылау, тіркеу жəне нəтижелерін талдауды білуі
ауыл шаруашылығы өнімдерін  таңбалау мен сертификаттаудың
ерекшеліктерін, өнімді таңбалау мен сəйкестендірудің түрлі тəсілдерін
пайдалануды білуі

Өнімді сəйкестендіру,
бұрмалау жəне
таңбалау

Стандарттау,
Сертификаттау

сəйкестендірудің мақсатын, түрлерін, көрсеткіштерін;
фальсификацияны анықтау құралдары мен тəсілдерін білу
азық-түлік шикізатын сəйкестендіре білу, тауарлардың, сондай-ақ
аспаздық жəне кондитерлік өнімдердің, сусындар мен коктейльдердің
бұрмалануын анықтау
өндірілетін өнім мен қызмет көрсету сапасының белгіленген
нормаларға сəйкестігін технологиялық бақылау əдістерін білу
технологиялық процестердің негізгі параметрлерін, шикізаттың,
жартылай фабрикаттардың қасиеттерін жəне дайын өнімнің сапасын
өлшеу үшін техникалық құралдарды қолдана білу
тамақ өнімдерін өндірудің технологиялық процесін ұйымдастыра жəне
жүзеге асыра білу
тағамдық шикізатты оның химиялық құрамының құнына əсері
тұрғысынан сəйкестендіру əдістерін білу

Кəсіпорындарда сапа
менеджментінің
біріктірілген
жүйелерін əзірлеу
жəне енгізу

Менеджмент жүйесі
жəне сапа аудиті

шаруашылық жүргізудің нарықтық формаларын дамыту жағдайында
менеджменттің интеграцияланған жүйелерін əзірлеу, енгізу жəне
сертификаттау мəселелері бойынша теориялық білімді білу
ISO 9000, 14000, OHSAS 18000 сериялы халықаралық стандарттардың
ұсынымдарына сəйкес менеджмент жүйелерін əзірлеу жəне енгізу
технологиясымен таныстыру
менеджмент жүйелерін бағалау ережелерін жəне олардың машина
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жасау саласы кəсіпорындарында тиімді жұмыс істеу шарттарын
зерделеу
халықаралық стандарттар талаптарына сəйкес менеджмент жүйелерін
əзірлеу жəне енгізу арқылы сапаны қамтамасыз ету бойынша жұмысты
ұйымдастыра білу
біріктірілген менеджмент жүйелерін сертификаттауды жүргізу тəртібін,
сапа жүйесінің аудитін жүргізу кезінде практикалық ұсыныстарды білу
менеджмент жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету жəне
өнімнің бəсекеге қабілеттілігін арттыру үшін қажетті кəсіпорындарда
сапаны басқару саласында білім мен дағдыларды қалыптастыра білу

Нормативтік-
өлшеу

Метрология жəне
өлшеу теориясы Қажет етпейді

метрология бойынша заңнамалық жəне нормативтік құқықтық
актілерді, əдістемелік материалдарды; елдегі жəне шетелдегі
Метрологияның тарихы мен қазіргі жағдайы туралы; физикалық шама
бірліктерін жаңғырту жəне олардың мөлшерлерін беру теориясын;
өлшеу нəтижелерін өңдеу əдістерін жəне олардың метрологиялық
сипаттамаларын білу
метрология бойынша жұмыстарды жоспарлау жəне жүргізу үшін
компьютерлік технологияларды қолдана білу; өлшеу нəтижелерін өңдеу
жəне олардың дұрыстығын талдау əдістері, өнім сапасын бақылау
əдістерін білу
дамыған елдерде метрология жөніндегі қызметті ұйымдастыру туралы;
метрология туралы халықаралық жəне өңірлік ұйымдар туралы;
метрологияның, стандарттау мен сертификаттаудың байланысы туралы
ақпарат беру
метрологияның құқықтық жəне заңнамалық саласында, метрологияның
қызметін ұйымдастыру саласында, өлшеу құралдарын үлгілеу, тексеру
жəне калибрлеу мəселелерінде өзіндік жұмыс дағдысының болуы
елде жəне шетелде метрологияның тарихы мен қазіргі жағдайы туралы;
олардың бірлігін қамтамасыз етудің өлшемдері, əдістері мен құралдары
туралы; талап етілетін дəлдікке қол жеткізу тəсілдері туралы; дамыған
елдерде метрология жөніндегі қызметті ұйымдастыру туралы;
метрология жөніндегі халықаралық жəне өңірлік ұйымдар туралы;
метрологияның, стандарттау мен сертификаттаудың байланысы туралы
түсінікке ие болу
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Өнімді сəйкестендіру,
фальсификаттау жəне
таңбалау

Стандарттау,
Сертификаттау

тауарларды құжаттық сəйкестендіруді жүргізу жəне ассортименттік
тиістілігін анықтау, жалған жəне контрафактілік өнімдерді анықтау
білігі
ақауларды диагностикалау, қауіпті, сапасыз, жалған жəне
контрафактілік өнімдерді анықтау, тауарлық ысыраптарды қысқарту
жəне алдын алу үшін тауарларды сəйкестендіру, сапасын жəне
қауіпсіздігін бағалау əдістерін білу
тауарлардың сапасы мен қауіпсіздігін бағалауды сəйкестендіру
əдістерін білу
кəсіпорында қабылданған мерчандайзинг стандарттарына сəйкес
тауарларды буып-түюге жəне таңбалауға қойылатын талаптардың,
сақтау, тасымалдау жəне өткізу қағидалары мен мерзімдерінің, оларды
сату орындарында орналастыру қағидаларының сақталуына бақылауды
жүзеге асыру, тауар шығындарының алдын алу жəне азайту жөнінде
ұсыныстар əзірлеу
ақауларды, сондай-ақ жалған жəне контрафактілік өнімдерді
диагностикалау білігі

Техникалық
регламенттерді
даярлау жəне енгізу

Стандарттау

техникалық регламентті əзірлеудің негізгі міндеттерін, техникалық
регламентті əзірлеудің негізгі бөлімдерін жəне мақсатын білу
техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінің құрылымын, оның
мақсаттары мен қағидаттарын білу
техникалық регламентті əзірлеу, сараптау, қабылдау, өзгерту жəне
күшін жою ерекшеліктері туралы білім
техникалық регалменттерде белгіленген талаптардың сақталуына
мемлекеттік бақылау жүргізе білу

Техникалық реттеу
жүйесіндегі
мемлекеттік бақылау

Стандарттау,
Сертификаттау

"Техникалық реттеу туралы" Заңның заңнамалық-құқықтық негіздерін
білу»
мемлекеттік қадағалауды ұйымдастырудың құқықтық негіздері мен
міндеттері туралы білім
стандарттардың міндетті талаптарының сақталуына мемлекеттік
бақылау жəне қадағалау жүргізу білігі
қауіпсіздік талаптарын жəне сертификаттау ережелерін сақтауды
бақылау мүмкіндігі
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нормативтік құжаттардың міндетті талаптарының сақталуына
мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын лауазымды тұлғалардың
құқықтары туралы білім
стандарттардың міндетті талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік
туралы білу

Сапа менеджментінің
кешенді жүйелері

Стандарттау,
Сертификаттау

шаруашылық жүргізудің нарықтық нысандарын дамыту жағдайында
менеджменттің интеграцияланған жүйелерін əзірлеудің, енгізудің жəне
сертификаттаудың теориялық негіздерін білу
ISO9000, 14000, OHSAS18000 сериялы халықаралық стандарттардың
ұсынымдарына сəйкес менеджмент жүйелерін əзірлеу жəне енгізу
технологияларын білу
халықаралық стандарттардың талаптарына сəйкес менеджмент
жүйелерін əзірлеу жəне енгізу жолымен сапаны қамтамасыз ету
бойынша жұмысты ұйымдастыра білу
біріктірілген менеджмент жүйелерін сертификаттауды жүргізе білу,
сапа жүйесінің аудитін жүргізу кезінде практикалық ұсыныстар
СМЖ-да өнімнің өмірлік циклінің интеграция кезеңдерін жəне оларды
қолдау əдістерін анықтау мүмкіндігі
МС ИСО 9000 амалдары мен қағидаттарын СМЖ əзірлеуге қолдана
білу жəне денсаулық сақтау жəне қауіпсіздік менеджменті жүйесін
интеграциялау əдістерін анықтау

Өндірісті
метрологиялық
қамтамасыз ету

Өлшеу жəне бақылау
əдістері мен
құралдары

Метрология жəне
өлшеу теориясы

өлшеу жəне бақылау əдістері мен құралдары туралы түсінікке ие болу

қоршаған орта объектілерін жəне технологиялық процестерді
талдаудың əдістері мен құралдарын білу: хромотографиялық,
электрохимиялық, оптикалық, масс-спектрометриялық, спектрлік-
химиялық жəне басқалары
қоршаған орта сапасы мен Тіршілік қауіпсіздігін нормалау кезінде
бақылау мен өлшеудің заманауи əдістерін, принциптері мен тəсілдерін
қолдана білу
еңбек жағдайлары мен қоршаған ортаның жай-күйін анықтау бойынша
аспаптармен жəне жабдықтармен жұмыс істеу бойынша практикалық
дағдыларды игеру
қоршаған ортаны қорғау саласындағы бақылау құралдарын қолдану
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Құрылыстағы
техникалық реттеу
негіздері

Стандарттау

техникалық реттеу қағидалары мен ережелері туралы білім,

өнімге қойылатын талаптарды қоятын техникалық құжаттаманы əзірлеу
жəне қолдану саласындағы, сəйкестікті бағалау (растау), мемлекеттік
бақылау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу туралы білім
КО ТР регламенттейтін өнімнің сəйкестігін бағалауды жүргізу білігі

Салалар бойынша
өндірістің сапа
менеджменті жүйесін
сертификаттау

Сапа менеджментінің
кешенді жүйелері

сапа жүйесін сертификаттау негіздерін білу, сапа тұрақтылығын
қамтамасыз ету
ИСО 9000 сериясының халықаралық стандартын басшылыққа ала білу

бастапқы материалдарды сараптауды дайындау жəне жүргізу,
өткізілетін өнімнің сапасы туралы ақпаратты жинау жəне талдау білігі
ҚР СТ ИСО 9001-2016, ISO 9001:2015, ҚР СТ ИСО 14001-2016, ISO
14001:2015), ҚР СТ ИСО 22000-2006, ISO 22000:2005), ҚР СТ OHSAS
18001-2008, OHSAS 1800:2007) стандарттарының талаптарына сəйкес
сапа жүйелерін сертификаттауды ұйымдастыру жəне жүргізу білігі.
сапа жүйесіне сəйкестік сертификатын ресімдей білу жəне
сертификаттау əдістемесіне сəйкес өнімді дайындау сапасының
тұрақтылығын тексеру рəсімдерін орындау

Құрылыстағы
нормативтік-
техникалық
құжаттама

Құрылыс ісінің
негіздері

Сызба геометриясы
жəне инженерлік

графика

қалақұрылысы практикасы жəне оның қазіргі кезеңдегі теорияларын
шешуде олардың негізгі ережелерін білуі
əр типтегі қалақұрылыстың иерархиялық деңгей негіздерін
функциональды – кеңістіктік жəне композициялық тұрғыдан
сұрыптауды білуі
қала құрылысы жүйесіндегі жоспарлауды ұйымдастыру жəне елді
мекендерді классификациялау тəртібін білуі
ең көп тараған елдімекендердің мінездемелерін жəне орналасу
формаларының негіздерін білуі
əр типті қалалар жəне олардың кластарының ерешеліктерін жəне
мінездеме қасиеттерін орналастыру жəне табу жолдарын білуі

Құрылыстағы
мемлекеттік
стандарттарды əзірлеу

Стандарттау

мемлекетаралық қала құрылыстық техникалық регламенттерді,
мемлекетаралық құрылыс нормаларды, мемлекетаралық ережелер
жинақтарын, халықаралық шарттарға сəйкес əзірленген жəне
қолданысқа енгізілген құрылыстағы мемлекетаралық стандарттарды
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қамтитын басқа да мiндеттi талаптардың, жағдайлар мен шектеулердiң
жүйесін білуі
құрылысқа, жобалауға, құрылыс-монтаж жұмыстарына инженерлік
іздеу, құрылыс бұйымдарын дайындауды жəне 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 жəне заңды тұлғалардың
жұмысын білуі
құрылыс өнімдерiн стандарттау жəне сертификаттау, құрылыс
жүргiзудi ұйымдастыру, құрылыстағы қауiпсiздiк техникасы
нормативтерiн қамтитын ұйымдастыру-əдiстемелiк нормативтiк
құжаттарын білуі

Техникалық
обьектілерді жүйелік
талдау жəне
диагностикалау

Құрылыс ісінің
негіздері

жүйелік зерттеулердің дамуы мен техникалық объектілердің жəне
жүйелердің даму перспективалар білуі
шешім қабылдау кезінде жүйелік талдаудың орны туралы жəне
техникалық объектілер жəне жүйелер диагностикасының орны жəне
ролі туралы білуі
жүйелік зерттеулерді ұйымдастырудың негізгі мəселелердің жалпы
мінездемесін білуі
модельдерді құру негізгі этаптарын жəне модельдер түрлерін, жүйелік
талдауының процедурасын жəне жүйелік талдауының өткізу
алгоритмін, шешім қабылдауын, талдау əдістерін білуі

Құрылыста
сертификаттық
сынақтарды
ұйымдастыру жəне
өткізу

Сертификаттау

құрылыста сертификаттаудың əдістемелік−ұйымдастыру пікірлерін
жəне құқық негіздерін оқып білуі
құрылыста сертификаттаудың нормативті−əдістемелік құжаттарды
жасауды білуі
əрекеттегі құрылыс жағдайында өнімдердің сапаны өзін-өзі бағалау
жəне сынауды өткізу тəртібін білуі
құрылыстағы сынау зертханалардың қызметін ұйымдастыру
құзыреттілігін білуі

Өнім қауіпсіздігі
мен сапасы

Өнімді сынау,
бақылау жəне Квалиметрия өнім сапасын қамтамасыз ету жүйесінде сынау міндеттері туралы жəне

сынауды технологиялық, математикалық, əдістемелік, метрологиялық
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қауіпсіздігі жəне ақпараттық қамтамасыз етуді дамытудың қазіргі деңгейі туралы
білуі
механикалық, климаттық жəне биологиялық факторлардың əсер етуіне
сынау жүргізу əдістемесі мен технологиясын пайдалануды жəне
сенімділікке сынау нəтижелерін жоспарлау жəне өңдеуді білуі
механикалық, климаттық жəне биологиялық факторлардың əсер етуіне
сынаудың жеке фрагменттерін орындауды білуі
сынау нəтижелері бойынша бұйымдардың сапасы туралы шешімдерді
қабылдауды білуі

Өнімнің тамақ
қауіпсіздігі негіздері

Өнімді сынау,
бақылау жəне

қауіпсіздігі

шикізат пен тамақ өнімдерінің биологиялық қауіпсіздік өлшемдерін;
шикізат пен тағамдық қоспалардың қауіпсіздігін бағалау принциптерін
білу
тағам өнімдерінің биологиялық қауіпсіздігін бақылай білу

тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі саласындағы нормативтік-заңнамалық
базаны меңгеру
ксенобиотиканың түрлерін білу; азық-түлік шикізатын технологиялық
өңдеу жəне тамақ өнімдерін сақтау кезінде болатын жəне түзілетін
уытты заттар
тамақ өнімдерінің қауіпсіздігін бағалау кезінде алған білімдерін іс
жүзінде қолдана білу
"тағам өнімдерінің қауіпсіздігі туралы" КО ТР 021/2011 Кеден
одағының техникалық регламентімен жұмыс істеу дағдыларын
меңгеру»

Ауыл
шаруашылығы

өнімдерін сынау
жəне бақылау

Сынау жəне сынау
жабдығы Метрология

өлшеу саласындағы теориялық негіздерін білуі

сынау жабдықтарының тəжірибелік пайдалану негіздерін жəне сынау
жабдығын білуі
ауыл шаруашылығы өнімдерін сапасын бақылау үшін жəне өндірісті
метрологиялық қамтамасыз ету үшін, іс жүзінде, сынау құрал-
жабдықтары мен сынақ жабдықтарын қолдануды білуі
өлшеу, сынау жəне бақылау саласында болашақ кəсіби мамандарды
дайындауды білуі
өлшеу жəне сынау əдістері мен сапасын бақылау жұмыс тəжірибесінің
теориялық негіздерін оқу кезінде алынған білімді талдай білуі
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Мал шаруашылығы
өнімдерінің сапасын
сынау жəне бақылау

Сынау жəне сынау
жабдығы

мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісін дамытуға пəннің
маңыздылығын білуі
мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі технологиялық схемасын білу
мал шаруашылығы өнімдерінің сынау əдістерін жəне стандарт
талаптарын білуі
мал шаруашылығы өнімдерінің сынау əдістемесіне сəйкес сапалық
көрсеткіштерін анықтауды білуі
мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын жоғарылату мақсатында
нормативтік құжаттардың шарттарын орындау үшін бағытталған,
олардың өлшеу тəсілдері мен сапасын өлшеу үшін өлшеулерді анықтау
тəжірибеде мал шаруашылығы өнімдерінің сапасын бағалау жəне
сараптау

Өсімдік
шаруашылығы
өнімінің сапасын
сынау жəне бақылау

Сынау жəне сынау
жабдығы

өсімдік шаруашылығы өнімдері өндірісін, морфология, биология жəне
технология, механикаландыру процестерін білуі
өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын жоғарылату мақсатында
нормативтік құжаттардың шарттарын орындау үшін бағытталған,
олардың өлшеу тəсілдері мен сапасын өлшеу үшін өлшеулерді анықтау
өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сынау əдістемесіне сəйкес сапалық
көрсеткіштерін анықтауды білуі
тəжірибеде өсімдік шаруашылығы өнімдерінің сапасын бақылау
мақсатында өнімге сынау жұмыстарын жүргізуді білуі
өсімдік шаруашылығы өнімдерінің негізгі технологиялық схемасын
білу
өсімдік шаруашылығы өнімдерін сынауды стандарт талаптары
бойынша белгіленген ережеге сəйкес жүргізуді білуі

Сертификаттау
жөніндегі органдар
мен сынақ
орталықтарын
аккредиттеу

Сынау жəне сынау
жабдығы, Техникалық

реттеу негіздері

сертификаттау жəне аккредиттеу мəлімделген саласында қызметті
жүзеге асыруға қойылатын талаптарды белгіленген өзге де
лабораторияларға ұйымдастыру жəне бақылау негіздерін білуі
ҚР аккредиттеу ғылыми негiзделген жүйесін құру үшін тестілеу,
аккредиттеу үшін халықаралық, өңірлік жəне ұлттық стандарттардың
талаптарына сəйкес ұйымдастыру жəне іске асыруға, калибрлеу,
калибрлеу зертханаларының, практикалық денесі саласында, білімдер
мен дағдыларды пайдалануды білуі
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Қазақстанның аккредиттеу жүйесін ұйымдастыру жəне жүзеге асыру
нақты практикалық жағдайларды жəне мəселелерді шешу үшін жауап
қарау, пайымдау жəне негіздеу бойынша пəндер бойынша қорытынды
жасауға мүмкіндіктерді білуі
Қазақстан Республикасы аккредиттеу жүйесін ұйымдастыру, жүзеге
асыру, жəне техникалық қызмет көрсету, ағымдағы мəселелерін талдай
білуі

Ауыл
шаруашылығы

өнімдерінің
сапасы мен
қауіпсіздігін

бақылау

Өнім сапасының
көрсеткіштері жəне
бағалау əдістері

Стандарттау,
Сертификаттау

сапа көрсеткіштерінің сандық мəндерін анықтау үшін бастапқы
деректерді жинау жəне өндеуді білуі
стандарттау бойынша заңды жəне нормативтік құқықтық актілерді,
əдістемелік материалдарды білуі
өнім сапасын мемлекеттік қадағалау, ведомство аралық жəне
ведомстволық бақылау жүйесін білуі
өнімнің негізгі техникалық жəне консруктивтік сипаттамаларын, өнім
сапасының деңгейін бағалау принциптері мен əдістерін өнім сапасы
көрсеткіштерін таңдау ерекшелігін білуі
өнім сапасын бақылауды ұйымдастыруды, əдістері мен құралдарын,
өнім сапасын талдау, технологиялық процестердің сапасын
статистикалық бақылауды жəне басқаруды ұйымдастыруды тəсілдерін
білуі
өнім сапасын арттыруды болжау жəне жоспарлау кезінде өнім сапасы
көрсеткіштерінің құрамын, өнім сапасы туралы деректерді талдау
əдістерін жəне ақаулық себептерін іздестіру тəсілдерін білуі
өнім сапасын арттыру бойынша жұмыстарды жоспарлау жəне жүргізу
үшін компьютерлік технологияларды, өнім мен сапа жүйелерін
сертификаттау бойынша жұмыстарды орындау кезінде өнімдер мен
процесстердің сапасын бақылау əдістерін білуі
өнім сапасын бақылау үшін бақылау-өлшеу жəне сынау техникасын
қолдана білуі

Ауыл шаруашылығы
өнімдерінің сапасын
бағалау

Өнім сапасының
көрсеткіштері жəне

бағалау əдістері

шикізат, дайын өнім сапасына бағалау жүргізу, дегустация жүргізу
əдістемесі
МЕМСТ талаптары бойынша биохимиялық жəне санитарлық-
гигиеналық сараптама жүргізе білу
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ауылшаруашылық өнімдерінің сапасын бағалау туралы теориялық
білімі бар
МЕМСТ талаптары бойынша ауыл шаруашылығы дақылдары егінінің
сапасын бағалау қабілеті
құрғақ заттар мен ылғалдылықты анықтау, ақуыздарды анықтау,
майларды анықтау, көмірсулар мен спиртті анықтау, күл, минералды
қоспалар мен хлоридтердің құрамын анықтау, С витаминінің
қышқылдығы мен құрамын анықтау əдістемесі

Өнім сапасын басқару Менеджмент жүйесі
жəне сапа аудиті

сапа мəні жəне оны басқару, стандарттау, сертификаттау жəне
тұтынушылардың құқықтарын қорғау арқылы ҚР-да өнімдер мен
қызметтердің сапасын мемлекеттік реттеуді ұйымдастыру
сапа саласындағы мемлекеттік саясатты жандандырудың негізгі
бағыттары, сапаны бағалаудың сандық əдістері
кəсіпорындағы өнімдер мен қызметтердің сапасын басқарудың
прогрессивті əдістері, кəсіпорындағы Сапа менеджментінің заманауи
тұжырымдамалары
стандарттау, сертификаттау, тұтынушылардың құқықтарын қорғау
саласындағы заңнамалық актілер мен нормативтік құжаттарды қолдану
өнімдер мен қызметтердің сапасын бағалаудың сандық əдістерін
практикада қолдану, белгілі бір кəсіпорында өнім сапасын басқарудың
прогрессивті əдістерін қолдану;
кəсіпорында сапаны басқару жүйесін əзірлеу жəне енгізу, сапа
саласындағы жаңалықтар бағдарламаларын əзірлеу жəне осы
бағдарламаларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын жасау
сапа саласындағы басқару шешімдерінің нұсқаларын əзірлеу жəне
оңтайлы шешімді таңдауды негіздеу, ИСО 9000-2000 халықаралық
стандарттарының ұсынымдарына сəйкес сапа жүйелерін əзірлеу жəне
енгізу жолымен сапаны қамтамасыз ету жəне басқару жөніндегі
кəсіпорында жұмысты ұйымдастыру білігі

Өнімніңжəне
процестердің сапасын
басқаруды
бақылаудың

Менеджмент жүйесі
жəне сапа аудиті,
Өнімнің сапасын

статистикалық талдау

өндірістік жəне тұтыну тауарлары сапасы мен процестерді
статистикалық бақылаудың негізгі əдістерін білуі
ықтималдық теориясы мен өнімдердің сапа менеджменті статистикалық
талдау жəне ұйымдастыру түрлі əдістерінің негіздерін білуі
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сатистикалық əдістері мемлекеттік стандарттарға сəйкес келетін сапасы мен денгейінің құнын
қамтамасыз ету, өнімдер қозғалысының барлық кезеңдерінде
статистикалық процесін бақылау жəне сапаны басқарудың əр түрлі
əдістерін қолдануды білуі
өнімнің сапасын ұйымдастыру бақылау жəне стандарттау саласындағы
жұмыстарды жүргізуді білуі
статистикалық сапасын бақылау əдістерін қолдана білу, технологиялық
процестерді дəлдігі, тұрақтылық пен бақылау статистикалық талдау,
техникалық сапасын бақылау ұйымдастыруды білуі

Жұмыс сапасын
қамтамасыз ету

Құрылыс
материалдары жəне
сертификаттық
сынақтарды жүргізу
технологиясы

Сертификаттау

құрылыс материалдарын сертификаттау ережелері мен сəйкестігін
растау рəсімдері бойынша əдістемелік материалдарды, сəйкестікті
бағалау міндетті жəне ерікті сертификаттау схемаларының жүйесін,
сапа жүйелерін сəйкестігін білуі
құрылыс материалдары саласындағы
сертификаттауғабайланыстытерминология мен
нормативтітехникалыққұжаттардыпайдалану мүмкіндігін білуі
құрылыс материалдарының сəйкестігін бағалау жөніндегі жұмыста
өнімдер мен процестер сапасын бақылау əдістерін қолдана білуі
құрылыс материалдарының сəйкестігін бағалау рəсімі шарттары мен
сəйкестік  ережелерін білуі

Стандарттау жəне
құрылыс
материалдарының
сапасын бақылау

Стандарттау

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 жəне олардың үлгілерінің немесе өздерінің
сапасын сынау əдістерін білуі
құрылыс материалы қасиеттерінің, оның құрамы мен құрылымына
байланыстылығын білуі
стандарттардағы цифрлар нөмірлерін, ғылым мен техника
жетістіктеріне байланысты қайта қаралып, бекітіліп отыратындығын
жəне стандарт шарттарын бұлжытпай, тиянақты, жауапты орындауды
білуі
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Құрылыстағы
жобалау
жұмыстарының
сапасын
технологиялық
қамтамасыз ету

Құрылыс
материалдары жəне
сертификаттық
сынақтарды жүргізу
технологиясы

жұмыс өндірісінің жобасының құрамы мен құрылымын, үймеретті
тұрғызу кезінде тасқынды əдіс негіздерін, үймеретті түрғызу кезінде
құрылыс-жинақтау жұмыстарын мерзімдік жобалауын білуі
құрылыс алаңын материалды-техникалық қамтамасыз етуді
ұйымдастыруын білуі
əр түрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызу
əдістерін,  үймеретті түрғызу кезінде орындалатын жұмыстардың
сапасын қамтамасыз етуін білуі
ұйымдастыру-технологиялық құжаттарды, объектілік жəне
мамандандырылған тасқындарды жобалауды, үймеретті тұрғызудың
əдістерін вариантты салыстыруды,  түрлі міндет атқаратын үймеретті
тұрғызу технологиясын білуі

Сəулет жəне
құрылыс

Құрылыстағы
техникалық қадағалау

Сызба геометрия жəне
инженерлік графика

жүйелі бақылауды жəне құрылыс-монтаждау
жұмыстарының аяқталған кезеңдерін пайдалануға қабылдау
мақсатында өндірістік жəне өндірістік емес мақсаттағы ғимараттар
мен құрылыстарды салу үшін техникалық қадағалауды білуі
белгіленген тəртіппен жəне шартта (келісімшартта) айқындалған
мерзімдерде объектілерді салуды жүзеге асыруға жəне пайдалануға
беру 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 тəртібін білуі
техникалық қадағалау авторлық қадағалау сарапшылармен,
мердігерлік қызметтің құрылыстың сапасын өндірістік бақылау
жұмыскерлерімен, сондай-ақ мемлекеттік сəулет-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
тəртібін білуі

Құрылыс нормалары
мен ережелері

Құрылыс ісінің
негіздері,

ғимараттар мен құрылыстардың жобалау шешімдеріне, сəулет, қала
құрылысы жəне құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010766#z0
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1500010766#z0
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000242_#z0
http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z010000242_#z0
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Құрылыстағы
мемлекеттік

стандарттарды əзірлеу

сəйкестігі үшін

нормалар күрделі құрылыс нысандарының құрылысы кезінде үлгілік
жобалық құжаттаманы əзірлеудің, келісудің, сараптаудың, бекітудің,
басып шығарудың, құрылыстағы құжаттама қорына енгізудің,
таратудың, қолданудың, қайта қарастырудың жəне күшін жоюдың
тəртібін білуі
нормалар барлық сəулет, қала құрылысы жəне құрылыс қызметі
субъектілерінің, жеке еңбек қызметімен айналысатын немесе жеке
құрылысты жүзеге асыратын азаматтардың қатысу ережесімен
жүретінін білуі
нормалар əртүрлі өндірістік жəне өндірістік емес мақсатта
қолданылатын күрделі құрылыс нысандардың үлгілік жобалық
құжаттамасын əзірлеу кезінде жобалаудың ретін білуі

Құрылыс өндірісін
ұйымдастыру

Құрылыс ісінің
негіздері

жұмыс өндірісі жобасының құрамы мен құрылымын, үймеретті тұрғызу
кезінде тасқынды əдіс негіздерін, үймеретті тұрғызу кезінде құрылыс-
жинақтау жұмыстарын мерзімдік жобалауын білуі
құрылыс бас жоспарын жобалау негізін, құрылыс алаңын материалды-
техникалық қамтамасыз етуді ұйымдастыруын білуі
əр түрлі функционалды міндет атқаратын үймереттерді тұрғызу
əдістерін, үймеретті түрғызу кезінде орындалатын жұмыстардың
сапасын қамтамасыз етуі білуі
түрлі құрылыс өндірісінің міндетін атқаратын үймеретті тұрғызу
технологиясын білуі

Өндіріс
технологиясы Сметалық іс негіздері

Сызба геометрия жəне
инженерлік графика,

Құрылыс ісінің
негіздері,

Құрылыстағы
техникалық қадағалау

үймерет пен ғимаратты тұрғызу кезінде құрылыс жұмыстарының түрін
жəне ерекшеліктерін өндіру мен үрдістеуді білуі
құрылыс өндірістердің, үймереттер мен ғимараттар құрылысның
сметалық құнын анықтауды жəне күрделі құрылыстағы құн заңын білуі
жаңа құрылыстың қажетті шығындарының шамасын анықтауды жəне
үстеме шығындарды анықтаудың жаңа ережелерін білуі
тауар-ақша қатынастың механизмдерін жəне осы қатынастарды
жетілдіру жолдарын қолдануды білуі
қажетті (жұмсалатын) ресурстарды жəне техникалық жəне тарифтік
нормалауды білуі
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құрылыс өнімнің сапасына қойылатын талаптар мен сапасын
қамтамасыз ету əдістерін білуі
қоршаған ортаны жəне еңбекті сақтау мəселелерін жəне құрылыс
жұмыстарды өндіру əдістерін, оның ішінде қарапайым жəне
эктремальді жағдай туғызатын құрылыс өндірісін білуі

Құрылыстағы
лицензиялау

Құрылыс ісінің
негіздері,

Құрылыстағы
техникалық қадағалау

күрделi жөндеу мен реконструкциялауды қамтитын желiлiк
құрылыстарды салу жөнiндегi арнаулы құрылыс жəне монтаж
жұмыстарын
құрылыстық жобалау (ғимараттар мен құрылыстарды күрделi жөндеу
жəне (немесе) реконструкциялау үшiн жобалау, сондай-ақ төменде
аталған жұмыстардың əрқайсысы үшiн конструкцияларды нығайту
құқығымен) жəне конструкциялау
сəулет, қала құрылысы жəне  құрылыс саласындағы қызметтің
лицензияланатын түрлеріне қойылатын  біліктілік талаптарын білуі
ішкі нарық мүдделерін қорғау мақсатында сəулет, қала құрылысы жəне
құрылыс саласындағы жұмыс пен қызметтер көрсету импортын
лицензиялау тəртібін

5. 2021-2025оқу жылына оқу жоспары

Модуль атауы

Ц
ик

л,
ко

мп
ли

ме
нт

тү
рі Пəн атауы

К
ре

ди
тт

ер
са

ны

Сағаттар саны
Семестрлерге кредиттердің бөлінуі

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс
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Д П/З СӨОЖ СӨЖ

Қорытын
ды

бақылау
түрі

Барлы
ғы

1
сем

2
се
м

3
се
м

4
сем

5
сем

6
сем

7.1
тр
им.

7.
2
кв
ар
т.

8
се
м

Жалпы білім
беру пəндері

ЖББП,
МК

Қазақстанныңқазіргі
заман тарихы 5 30 15 30 60 15 МЕ 150 5

ЖББП,
МК Философия 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

ЖББП,
ЖК Бизнес негіздері 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

ЖББП,
МК Шетел тілі 10 90 60 120 30 емт. 300 5 5

ЖББП,
МК Қазақ\Орыс тілі 10 90 60 120 30 емт. 300 5 5

ЖББП,
МК

Ақпараттық-
коммуникациялық
технологиялар
(ағылшын тілінде)

5 30 8//7 30 60 15 емт. 150 5

ЖББП,
МК

Əлеуметті-саяси
білімдері
(əлеуметтану,
саясаттану,
мəдениеттану,
психология) модулі

8 60 30 30 90 30 емт. 240 4 4

ЖББП,
МК Дене шынықтыру 8 60 150 30 емт. 240 2 2 2 2

Цикл бойынша
барлығыЖББП

56 240 420 270 570 180 1680 26 16 7 7 0 0 0 0 0

БП, ЖК 56 240 210 255 555 150 1680 4 14 20 8 5 5 0 0 0
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Жаратылыста
ну-ғылыми

пəндері

БП, ЖК Математика 4 30 15 15 45 15 емт. 120 4

БП, ЖК Химия 4 30 8//7 15 45 15 емт. 120 4

БП, ЖК Физика 5 30 8//7 30 60 15 емт. 150 5

БП, ЖК
Сызба геометриясы
жəне инженерлік
графика

4 30 15 15 45 15 емт. 120 4

БП, ЖК Оқу практикасы 1 диф.
сынақ 30 1

Кəсіби тіл
БП, ЖК Кəсіби шетел тілі 5 45 30 60 15емт. 150 5
БП, ЖК Кəсіби орыс / қазақ

тілі 5 45 30 60 15 емт. 150 5

Стандартттау
жəне

сертификатта
у

БП, ЖК
Стандарттау 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП, ЖК
Сертификаттау 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП, ЖК
Өндірістік практика 8 диф.

сынақ 240 3 5

Экономика
жəне

менеджмент

БП, ЖК Кəсіпорын
экономикасы 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП, ЖК Өндірістік
менеджмент 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК 56 330 180 330 660 180 1680 0 0 3 15 20 10 5 3 0

Мамандандыру пəндері –Ауыл шаруашылық өнімдерінстандарттау жəне сертификаттау

БП,ТК Метрология 3 15 15 15 30 15 емт. 90 3
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Нормативтік-
өлшеу

БП,ТК Квалиметрия 5 30 15 30 60 15емт.,
к.ж. 150 5

БП,ТК Менеджмент жүйесі
жəне сапа аудиті 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Техникалық реттеу
негіздері 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Денсаулық сақтау
жəне еңбек
қауіпсіздігін басқару
жүйесі

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

Өлшеу жəне
бақылау

БП,ТК Өндірісті
метрологиялық
қамтамасыз ету

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Мемлекеттік
метрологиялық
қадағалау жəне
метрологиялық
бақылау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

Стандарттау
жəне

сертификатта
у негіздері

жəне сапаны
басқару

БП,ТК Өнім сапасын
статистикалық
талдау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Ауыл шаруашылық
өнімдерін
стандарттау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Ауыл шаруашылық
өнімдерін
сертификаттау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Өнімді
сəйкестендіру,
бұрмалау жəне
таңбалау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5
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БП,ТК Кəсіпорындарда сапа
менеджментінің
біріктірілген
жүйелерін əзірлеу
жəне енгізу

3 15 15 15 30 15 емт. 90 3

Мамандандыру пəндері – Стандарттау  жəне сертификаттау құрылыста

Нормативтік-
өлшеу

БП,ТК Метрология жəне
өлшеу теориясы 3 15 15 15 30 15 емт. 90 3

БП,ТК Өнімді
сəйкестендіру,
фальсификаттау
жəне таңбалау

5 30 15 30 60
15

емт.,
к.ж

150 5

БП,ТК Техникалық
регламенттерді
даярлау жəне енгізу

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Техникалық реттеу
жүйесіндегі
мемлекеттік бақылау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Сапа
менеджментінің
кешенді жүйелері

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

Өндірісті
метрологиялы
қ қамтамасыз
ету

БП,ТК Өлшеу жəне бақылау
əдістері мен
құралдары

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Құрылыстағы
техникалық реттеу
негіздері

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Салалар бойынша
өндірістің сапа
менеджменті
жүйесін
сертификаттау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5
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Құрылыстағы
нормативтік-
техникалық
құжаттама

БП,ТК Құрылыс ісінің
негіздері 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Құрылыстағы
мемлекеттік
стандарттарды
əзірлеу

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Техникалық
объектілерді жүйелі
талдау жəне
диагностикалау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

БП,ТК Құрылыста
сертификаттық
сынақтарды
ұйымдастыру жəне
өткізу

3 15 15 15 30 15 емт. 90 3

БП цикл бойынша
барлығы 112 570 390 585 1215 330 3360 4 14 23 23 25 15 5 3 0

КП, ЖК 22 60 30 60 120 30 660 0 0 0 0 5 5 0 0 12

Өнім
қауіпсіздігі
мен сапасы

КП, ЖК
Өнімді сынау,
бақылау жəне
қауіпсіздігі

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП,
ЖК

Өнімнің тамақ
қауіпсіздігі негіздері 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП,ЖК Дипломалды
практика 12 диф.

сынақ 360 12

КП,ТК 38 240 120 210 450 120 1140 0 0 0 0 0 10 15 13 0

Мамандандыру пəндері –Ауыл шаруашылық өнімдерінстандарттау жəне сертификаттау

Ауыл
шаруашылығ

КП, ТК Сынау жəне сынау
жабдығы 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5
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ы өнімдерін
сынау жəне
бақылау

КП, ТК Мал шаруашылығы
өнімдерінің сапасын
сынау жəне бақылау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП, ТК Өсімдік
шаруашылығы
өнімінің сапасын
бақылау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП, ТК Сертификаттау
жөніндегі органдары
мен сынақ
орталықтарын
аккредитттеу

4 30 15 15 45 15 емт. 120 4

Ауыл
шаруашылығ
ы өнімдерінің
сапасы мен
қауіпсіздігін
бақылау

КП, ТК
Өнім сапасының
көрсеткіштері жəне
бағалау əдістері

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП, ТК Ауыл шаруашылығы
өнімдерінің сапасын
бағалау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП, ТК Өнім сапасын
басқару 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП, ТК Өнімнің жəне
процестердің
сапасын басқаруды
бақылаудың
статистикалық
əдістері

4 30 15 15 45 15 емт. 120 4

Мамандандыру пəндері – Стандарттау  жəне сертификаттау құрылыста

Жұмыс
сапасын

қамтамасыз
ету

КП, ТК Құрылыс
материалдары
жəнесертификаттық
сынақтарды жүргізу
технологиясы

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5
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КП, ТК Стандарттау жəне
құрылыс
материалдарының
сапасын бақылау

5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП, ТК Құрылыстағы
жобалау
жұмыстарының
сапасын
технологиялық
қамтамасыз ету

4 30 15 15 45 15 емт. 120 4

Сəулет жəне
құрылыс

КП, ТК Құрылыстағы
техникалық
қадағалау

5 30 15 30 60
15 емт.

150 5

КП, ТК Құрылыс нормалары
мен ережелері 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП, ТК Құрылыс өндірісін
ұйымдастыру 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

Өндіріс
технологиясы

КП, ТК Сметалық іс
негіздері 5 30 15 30 60 15 емт. 150 5

КП, ТК Құрылыстағы
лицензиялау 4 30 15 15 45

15 емт.
120 4

КП циклі бойынша 60 300 150 270 570 150 1800 0 0 0 0 5 15 15 13 12

Қорытынды
аттестация 12 360 12

Барлығы 240 1110 960 1125 2355 660 7200 30 30 30 30 30 30 20 16 24
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Кредиттердің көлемін көрсететін жиынтық кестесі

Семестр Триместр Квартал ЖББП,
МК

ЖББП,
ЖК

БП, ЖК БП, ТК КП,
ЖК

КП, ТК ҚА Барлығы Ұзақтығы (с.і. сессия,
каникулсыз), апта

1 21 5 4 30 18
2 16 13+1 пр 30 19
3 7 20 3 30 18
4 7 5+3 пр 15 30 21
5 5 20 5 30 18
6 5 пр 10 5 10 30 23

7,1 5 15 20 10
7,2 3 13 16 11

8 12 пр 12 24 19
Барлығы 51 5 56 56 22 38 12 240 157
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