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Докторантураға түсу емтиханы эссе жазудан, докторантурада оқуға
дайындығына тест тапсырудан және білім беру бағдарламасының бейіні
бойынша емтиханнан тұрады.
Түсу емтиханының ұзақтығы – 4 сағат, осы уақыт ішінде оқуға түсуші
эссе жазады, докторантурада оқуға дайындық тестінен өтеді, 3 сұрақтан
тұратын электрондық емтихан билетіне жауап береді.
Білім беру бағдарламасының бейіні бойынша емтихан 3 сұрақтан
тұрады, оның ішінде: 1-ші сұрақ теориялық білімнің деңгейі мен жүйелілігін
айқындайды; 2-ші сұрақ функционалдық құзыреттердің қалыптасу дәрежесін
анықтайды; 3-ші сұрақ жүйелік құзыреттерді анықтауға бағытталған. Ең
жоғарғы ұпай саны – 50.
Емтиханға дайындық кезінде тізімде көрсетілген әдебиеттерді, сондайақ қазіргі заманғы мерзімді ғылыми-техникалық әдебиеттерді пайдалану
ұсынылады.
ЭССЕ ТАҚЫРЫБЫ
Эссе-бұл ғылыми білімнің тұжырымдамалары мен аналитикалық
құралдарын қолдана отырып, өздігінен жүргізілген талдау негізінде қойылған
мәселе бойынша авторлық ұстанымның дәлелді жазбаша мәлімдемесі.
Мақсаты-теориялық білім, әлеуметтік және жеке тәжірибе негізінде өз
дәлелдерін құру қабілетінде көрсетілген аналитикалық және шығармашылық
қабілеттердің деңгейін анықтау.
Эсседе графикалық нысандар, символдар мен формулалар болмауы
керек. Эсседегі сөздердің ұсынылатын саны-250-300
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Білім беру бағдарламасының бейіні бойынша емтиханға арналған
сұрақтар оның докторантураға түсуі үшін емтихан алушының кәсіби
деңгейіне баға беруі және тұтастай алғанда ғылыми-педагогикалық бейіні
бойынша оқу үшін қажетті құзыреттерді айқындауы тиіс.
1 Инновациялық қызметпен ғылыми-зерттеулерді жоспарлау және
ұйымдастыру
1.1 Ғылыми-зерттеу және инновациялық қызметтің өзектілігі,
ғылыми-методологиялық деңгейі, жаңа ғылыми жетістіктері.
Мақсатты бағдарламалар – ғылыми-практикалық қызметтің ұзақ мерзімді
жоспарының маңызды тізбегі.
Ғылыми-практикалық қызметте бағдарламалық-мақсатты жоспарлау.
Мақсатты бағдарламалардың ақпараттық негізі және негіздеу міндеттері.
Ғылыми-зерттеу жоспарлаудың перспективті жүйесінде негіздеу
циклдері және мақсатты бағдарламаларды іске асыру.
1.2 Прогрессивті технологияларды және техниканы жасауға
арналған ғылыми зерттеулерді болжамдау және бағдарламалау
Болжамдаудың жіктеуі. Негізгі түсініктер және анықтамалар. Болжамдау
әдістері: интер- және экстерополяционды; құрылымдық-аналитикалық;
сараптық.
Әдістерді таңдау критерийлері және процедуралары.
Құндылық болжамдау әдістері.
1.3 Маңызды мәселелер бойынша бәсекеге қабілетті шешімдерді
жоспарлау, зерттеулердің түрлері және іске асыру аумақтары
Кешенді білім берудің жіктеуі және міндеттерін қалыптастыру.
Ғылыми қызметтің даму бағдарламасының тиімділігін анықтау.
Жобалау және сараптама құралдарының даму бағдарламаларының
экономикалық бағасы.
Олардың негізінде шешімдерді қабылдаған кезде болжамдар
шындығының бағасы.
1.4 Кешенді зерттеулердің олардың логикалық байланысын
орындалу реттігін бағдарламалау және бірыңғай тұтас жүйеге
біріктіру.
Мақсатты зерттеулер.
Операционды – мақсатты зерттеулер

Операционды – функционалды зерттеулер.
Ғылыми – техникалық болжамдау.
Кешенді ғылыми – зерттеу бағдарламаны жасау.
2 Машина жасаудағы басқару жүйелер
2.1 Машина жасау обьектілерімен басқару жүйелері
Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі (КҚБЖ).
Технологиялық құжаттардың бірыңғай жүйесі (ТҚБЖ).
Өнімнің сапа көрсеткіштерінің жүйесі (ӨСКЖ).
Құжаттардың унифицирленген жүйесі (ҚУЖ).
Ақпараттық-библиографиялық құжаттар жүйесі (АБҚЖ).
Өндірісті технологиялық дайындаудың бірыңғай жүйесі (ӨТДБЖ).
Өндіріске өнімді әзірлеу және жеткізу жүйесі (ӨӨӘЖЖ). Машина
жасаудың технологиялық процестерімен басқару.
Бұйымның техникалық деңгейінің негізгі жағдайлары және болжамдауға
қою. Төзімділікке сынау. Техникадағы сенімділік. Бұйымдарды сенімділікке
болжамдау.
Автоматтандырылған басқару жүйесі (АБЖ). АБЖ жалпы сипавттамасы.
Линиядағы АБЖ типтік және ерекше тізбектері. Басқару сапасын зерттеу
әдістері.
Икемді өндірістік жүйелер (ИӨЖ). ИӨЖ басқарудың жалпы
ұйымдастыруы. ИӨЖ имитациялық модельдеу. ИӨЖ-да басқаруды
математикалық қамтамасыз ету.
2.2 Функционалды, ұйымдастыру, ақпараттық және бағдарламалау
Машина жасау бұйымдарының функционалды құрылымын модельду. Әр
түрлі функционалды қасиеттерімен функционалды сараптау әдістері.
Өндірісті ұйымдастырушылық дайындау. Жаңа техниканы жасау
процестері және меңгеру. Өндірістің жұмыс жасауын қамтамасыз ету
жүйелері.
Басқарудың ақпараттық жүйелері. FOBOS жүйенің функционалды
мүмкіншіліктері. CAD/CAM-интерфейсті пайдалану. Басқа бағдарламалық
өнімдермен және жүйелермен FOBOS интеграциясы. BAAN технологиялық
дайындау модульдері. Корпоративті ақпараттық жүйелер. АБЖ өнеркәсіптік
интеллектісінің концепциясы.
3 Машина жасаудағы квалиметрия
3.1 Квалиметрия теориясы
Курстың мазмұны және пәні. Квалиметрия принциптары. Квалиметрия
әдістері. Сараптама квалиметрия. Индекстія квалиметрия. Бағалаудың
таксономикалық
әдістері.
Ықтималдық-статистикалық
квалиметрия.
Жобалық квалиметрия.
3.2 Өндіріс өнімдерінің жіктелуі. Сапа көрсеткіштерінің
номенклатурасы

Өнімнің сапа көрсеткіштерінің жіктелуі. Өнімнің біркелкісі бойынша
оның сапа көрсеткіштерінің жіктелуі. Өндіріс өнімінің жіктелуі. Өндіріс
өнімінің сапа көрсеткіштерінің номенклатурасы. Тұтыну қасиеттерін және
сапа көрсеткіштерін таңдау тәртібі.
3.3 Өнімнің сапа деңгейін бағалау
Жіктелу, шектеу және бағалау көрсеткіштер. Бағалау жағдайы. Өнімнің
сапасын сараптық бағалау. Органолептикалық көрсеткіштерді бағалау. Сапа
көрсеткіштерінің номенклатурасын анықтау. Салмақтық көрсеткіштерінің
еселіктерін анықтау. Сапа деңгейін бағалау үшін базалық үлгілерді таңдау.
Квалиметриялық шкалалар. Реттік шкала. Арақашықтық шкала.
Арақатынастар шкаласы.
Сапа деңгейін бағалаудың әдістемесін әзірлеудің негізгі ережелер.
Өнімнің сапа деңгейін бағалаудың дифференциалды әдісі. Өнімнің сапа
деңгейін бағалаудың кешенді әдісі. Кешенді көрсеткішке қойылатын
талаптар. Басты көрсеткіш бойынша сапа деңгейін бағалау. Интегралды
көрсеткіш арқылы өнімнің сапа деңгейін бағалау. Орташа еселенген
көрсеткіш арқылы өнімнің сапа деңгейін бағалау. Өнімнің сапа деңгейін
бағалаудын аралас әдісі.
Өнімді пайдаланудың әр түрлі шарттарын есептеу. Құндылық
регрессионды байланыстар әдісі. Шекті және номиналды мәндер әдісі.
Эквивалентті қатынастар әдісі.
Әркелкі өнімнің сапа деңгейін бағалау. Өнімнің сапа индекстерін
анықтау. Өнімнің ақаулық индекстерін анықтау. Кешенді сапа
көрсеткіштерін және кәсіпорынның жұмыс сапасының индекстерін анықтау.
Бұйымның жалпыланған үнемділік деңгейін бағалау. Бұйымның техникалық
деңгейінің жалпы кешенді көрсеткіші.
3.4 Машина жасау бұйымдарының сапасын бағалау процесінің
негіздері.
Бұйымның техникалық деңгейін жалпы бағалауының анықтау әдістемесі.
Әзірленіп жатқан бұйымның сапа деңгейін бағалау. Бұйымды жасаудың сапа
деңгейін бағалау. Пайдаланудағы бұйымның сапа деңгейін бағалау. Пайдаға
асыру кезіндегі бұйымның сапа деңгейін бағалау.
Машина жасау
бұйымының өмірлік циклі кезеңіндегі сапаны басқару міндеттері.
3.5 Техникалық бұйымдардың квалиметрия мәселелері.
Өнімнің сапа көрсеткіштерін және техникалық деңгейін оптимизациялау.
Өнімнің сапасын болжамдау. Техникалық бұйымдардың сапасы және
бәсекеге қабілеттілігі. Күрделі техникалық бұйымдардың сапасын бағалау
әдістерінің жетілдіру міндеттері.
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