6D073200"Стандарттау жəне сертификаттау"мамандығы бойынша
докторантураға түсуге арналған емтихан сұрақтары

1. Метрология бағытындағы пəні мен міндеті.
Терминдер
анықтамалары: өлшеу, сынау, өлшеу бірлігі, физикалық шама, өлшеу
құралы, эталон, тексеру, калибрлеу, қателігі.
2.Өлшеу түрлері мен əдістері. Өлшеулердің жіктелуі.
3. Өлшеу құралдарының жіктелуі мен сипаттамасы.
4. Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамасы жəне оларды
нормалау. Өлшеу бірлігін қамтамасыз ету шарттары .
4. Эталондар мен өлшеу бірлігі жұмыстарын тағайындаудағы
өзгешеліктер.
5.
Мемлекеттік
метрологиялық
бақылау
жəне
қадағалау.
Метрологиялық ережелерді бұзғаны үшін жауаптылық.
6. Өлшеу құралдарын сертификаттау: түсінігі, мақсаты, мəні.
7. Сəйкестікті растау мақсатында өнімдерді сынауды метрологикалық
қамтамасыз ету міндеті. Метрологиялық жұмыстарды жақсарту
бағыттары.
8.
Метрология аймағындағы халықаралық ынтымақтастық.
Физикалық шамалардың өлшем жүйесі.
9. Конструкторлық жəне техникалық құжаттарды метрологиялық
сараптау.
10. Өлшеулерді жасаудың негізгі əдістемесі.
11. Жүйелі жəне кездейсоқ қателіктер. Оларды жою əдістері.
12.
Өлшеу
құралдарынының
нормаланатын
метрологиялық
сипаттамалары. Сынып дəлдігінің белгіленуі.
13. Техникалық реттеу түсінігі. Техникалық реттеу принциптері.
Техникалық реттеу объектілері. Техникалық регламент: түсінік, қабылдау
формалары, қолдану шарттары,түрлері.
14. Техникалық регламент талаптары.
Техникаклық регламент
талаптарының орындау құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі,
мемлекеттік бақылау (қадағалау). Техникалық реттеудің құқықтық базасы.
15. Техникаклық регламенттің минималды талаптары. Техникаклық
регламенттің арнайы талаптары : түрлері, қолданылу шарттары.
ҚР«Техникалық реттеу» заңын талдау. Халықаралық саудадағы
кедергілерді жоюдағы техникалық реттеудің ролі.
16. Өнім сапасын басқарудағы техникалық реттеудің маңызы. Өнім
қауіпсіздігін бақылау жүйесін жетілдіру.
17. Стандарттау түсінігі. Стандарттау мақсаты мен міндеті. Стандарттау
құжаттары. Олардың түрлері мен категориялары.
18. Стандарттау əдістері. Стандарттау кешені. Озық стандарттау. Сапа
көрсеткіштерін анықтау əдістері.
19. Стандарттарды əзірлеу реті, бекіту жəне талаптары.

20. Стандарттау саласындағы техникалық кедергілер. ҚР МСС
нормативтік базасы.
21.
Техникалық шарттардың объектілері.
Стандарттардың
құрылымдық элементтері .
22. ҚР-дағы стандарттау органдары мен қызметтері. Мемлекет аралық
стандарттау жүйесі. ҚР-дағы халықаралық стандарттардың қолданылуы.
23. Өнім мен қызметтің сапасын бағалау стандарттарының мəні.
24. Өнім сапасы түсінігі. Өнім сапасы көрсеткіштерін анықтау əдістері.
25.Сəйкестікті растау органдары. Сəйкестікті растау органдарын
аккредиттеу.
26. Сараптау процедураларын жүргізу. Импортталған өнімдерді
сертификаттау. Өнімдерді сəйкестік белгісімен белгілеу.
27. Қызметті сертификаттау номенклатурасы жəне сертификаттау реті.
Орналастыру құралдарының жіктелуі.
28. Өнім сапасы жəне бағалау əдістері. Сапа деңгейін бағалау
міндеттеріне байланысты өнімнің көрсеткіштерін жіктеу.
29. Өнім сапасын басқару мақсаты, функциялары мен міндеттері,
оларды іске асыру тəсілдері жəне əдістері.
30. Өнімнің сапасын басқарудың кешенді жүйесі. Ұйымдық құрылымы,
оларды іске асыру талаптары жəне əдістері. Фейгенбаум, Эттингер-Ситтиг
жəне Джуран модельдері.
31. ҚР-да жəне шетелде тəжірибе өткізу жүйелерін сертификаттау, өнім
сапасын басқару.
32. Өнім сапасын басқару жүйесін ішкі тексеру жəне дайындау.
33. Өнімнің сапасын басқару жүйесін сертификаттау. Сапалы өнімдер
өндіру үшін өнімнің сапасын басқаруға сертификаттау жүйесінің əсері.
34. ҚР ақпараттық қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды стандарттау.
35. Даму перспективаларын ДСҰ-ға жəне ГСС жетілдіру.
36. Шет елдерде стандарттау, метрология жəне сəйкестікті растау.
37. SA 8000 əлеуметтік жауапкершілік стандарты. Негізгі талаптар.
38. ИСО 9000-2005; ИСО 9001-2008 серия стандарттары. Мазмұны мен
негізгі талаптар.
39. ХАССП жүйесі.. Пайда болу тарихы. Негізгі принциптері,
ережелері.
40. Азық-түлік өнімдері мен ауыл шаруашылығы өнімінің сапасын
бағалау ерекшеліктері.
42. Сапа менеджменті жүйесін стандарттау. Сапа менеджменті жүйесін
стандарттау басқа дБасқа бағытта сапаны басқару жүйесін стандарттау.
43.Стандарттау жəне сертификациялау кызметі.
44. Экология жəне стандарттау. Экологиялық сертификациялау.
45. Тауарды мəлімет бойынша кодтау жəне стандарттау
46. Халықаралық жəне аймақтық деңгейде сертификациялау.
47. Жаңа сертификациялау аспектісінің – əлеуметтік ниет түзулігі.

49. Сəйкестік бағасы : Түсінік , формалар. Сəйкестікті бекіту белгілері.
Сəйкестікті бекітуге қатысушылардың рəсімдері, олардың міндеттері жəне
құқы.
50. Сапаны басқару жəне сəйкестігін бекіту.Стандарттау,
метрологияның нормативті –құқықтық базасы.
51. Заңламалық актілер,отандық өнімдерді міндетті сертификациялау
рəсімдерін реттеу. ҚР территориясынан шығарылатын өнімдер. Əлеуметтік
маңызды тауарлардың сəйкестігің бекіту ерекшеліктері.
52.Сəйкестікті бекітудің негізгі бағыттары мен принциптері. Міндетті
сертификациялау сұлбалары. Сəйкестікті декларциялау сұлбалары. ҚР
территориясына əкелген өнімдерді міндетті сəйкестендіру жағдайы.
53. Гигиеналық бағалау. Гигиеналық бағалаулардың негізгі кезеңдері.
54. ҚР-да сертификатциялаудың дамуы болашығы мен жағдайы.
Халықаралық ынтымақтастық аумағында сəйкестендіруді бекіту.
55.Азық-түлік қауыпсіздіктігін басқару жүйесіндегі стандарттар ISO
22000. Жүйелерді жетілдіру кезеңдері.
56.Экологиялық басқарудың стандарты ISO 14000. Құрлымы . Негізгі
талаптары.
57. ОНSAS 18001 кəсіптік қауыпсіздік жəне еңбек қорғау басқару
жүйелерінің стандарттары .Қолдану аумағы . Негізгі талаптары.
58. ISO 27000 мəлімет қауыпсіздігі стандарты. ISO50001
энергетикалық басқару жүйелерінің стандарты. Қолдану аумағы .Негізгі
талаптары
60. Өндіріс алды кезеңде өмірлік циклында сапаны басқару
61.Шығарылатын өнімдердің анализі. Бағалық саясатты жетілдіру жəне
тұтынушының анализі
62. Cыртқы орта саудасында сатуға анализ. Сауда тенденциясын
зерттеу.
63.Жетілдіру кезіңде сапаны басқару. Əдістері мен міндеттері.
64. Квалиметрия . Квалиметрия саласынының негізгі түсінігі.
Əдістемесі «Алты сигм»
65. Квалиметрия əдістерімен міндеттерінің жіктелуі.
66.Өнімнің сапалық көрсеткіші. Олардың сипаттамасы, топтар
көрсеткіші.
67.Өнім сапасы деңгейін бағалау. Көрсеткіштері жіктелуі, сипаттамасы.
68 Өнім сапасын бақылау.Түрлері жіктелуі, сипаттамасы.
69.Ұсынылатын өнімді бақылау əдістері. Сипаттамасы.
70.Өнімнің сапа көрсеткіштері мен тұтынушылар номенклатурасының
қасиетті.

