
  



Мазмұны 

1. БББ төлқұжаты 

2. түсіндірме жазба 

3. Функционалдық біліктілік талдауы 

4. Оқу жұмыс жоспары 

5. Жабдықтардың тізімі 

6. Білім беру бағдарламасының мазмұны (модульдер) 

7. Оқу әдебиеттерінің тізімі 

 

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

 

Атауы (мамандықтың коды 

және атауы) 

07161300 - Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану 

Біліктілік коды және атауы  3W07161303 – Автомобиль көлігін жөндеу шебері 

4S07161304 – Техник-механик 

ТжКБ ұйымы (әзірлеуші) «Есенов колледжі» ЖШС 

Әзірлеуші серіктестер: «Hyundai Aktau» ЖШС 

БББ мақсаты: Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану салаларында заманауи 

технологияларды пайдалана отырып, білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды кешенді және сапалы 

дайындауды қамтамасыз ету 

Кәсіби стандарт (бар болса):  

 

«Автокөлік құралдарын мерзімді техникалық байқау» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 

желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 46 қосымша) 

«Автобустарды диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу» кәсіптік стандарты (Қазақстан 

Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 

24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 48 қосымша) 

«Өзге де автокөлік құралдарын диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу» кәсіптік 

стандарты (Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 49 қосымша) 

«Жолдарда сүйрету және техникалық көмек көрсету» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 

желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 57 қосымша) 



«Автомобиль көлігіндегі көліктік-экспедициялық қызметтер» кәсіптік стандарты (Қазақстан 

Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 

24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 82 қосымша) 

WorldSkills кәсіби 

стандарты (бар болса):  

 

WorldSkills стандарттарының спецификациясы Automobile Technology  Көлік және логистика 

WSC2019_WSSS33_Automobile_Technology      

Нұсқа: 1.0 Күні: 30.10.18 

Білім деңгейі Техникалық және кәсіптік 

ҰБШ деңгейі: Білікті жұмыс күші / Орта буын маманы 

СБШ бойынша деңгейі: 3 / 4 

Білім беру 

бағдарламасының түрі 

Жаңа 

БББ ерекшеліктері Кредиттік-модульдік оқыту жүйесі 

Кәсіби қызмет саласы 

 

Регламенттер мен технологиялық құжаттамаға сәйкес заманауи автомобильдерді диагностикалауды, оған 

қызмет көрсету мен жөндеу жұмыстарын қамтиды.  

Еңбек қызметтері • жөндеу-техникалық жабдықта жұмыс істеу, автомобильдерді диагностикалау, техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу 

• қазіргі заманғы автомобильдердің бөлшектерін, тораптары мен агрегаттарын монтаждау – 

демонтаждау, жинақтау тәсілдері 

• жоғары технологиялық жабдықта техникалық қызмет көрсету мен жөндеудің өндірістік 

процестерін ұйымдастыру 

• статистикалық есептілікті және автокөлік құралдарын пайдалану тиімділігін есепке алу жөніндегі 

құжаттаманы ресімдеу болып табылады. 

Кәсіби қызметтің 

объекті(лері). 

Түлектер ірі автотехникалық орталықтарға, техникалық қызмет көрсету станцияларына, ірі және ұсақ 

автосервистерге, автобазаларға, гараж шеберханаларына жұмысқа орналаса алады. 

Оқу түрі Күндізгі 

Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай 

Кредиттер көлемі/сағат 180 

Оқушыларға қойылатын 

талап 

Негізгі орта білім 

Білім беру лицензиясының 

нөмірі: 

№  KZ59LAA00018636 19.08.2020 ж . 



Білім беру қызметімен 

айналысу үшін лицензия 

қосымшасы  нөмірі: 

Өтініш №  031 01 сәуір 2021 ж 

 

 

2. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

07161300 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, 3W07161303 – Автомобиль көлігін жөндеу шебері, 

4S07161304 – Техник-механик біліктілігі бойынша білім беру бағдарламасы келесі нормативтік құжаттар негізінде құрастырылған: 

 

1. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі №  319-III «Білім туралы» Заңы (01.01.2022 ж. өзгерту енгізілген); 

2. «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы №  604 бұйрығы. 

3. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 476-II «Автомобиль көлігі туралы» Заңы (10.01.2022 ж. жағдай бойынша 

өзгерістермен және толықтырулармен) 

4. «Автокөлік құралдарын мерзімді техникалық байқау» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 46 қосымша) 

5. «Автобустарды диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 48 

қосымша) 

6. «Өзге де автокөлік құралдарын диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу» кәсіптік стандарты (Қазақстан 

Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 

бұйрығына № 49 қосымша) 

7. «Жолдарда сүйрету және техникалық көмек көрсету» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 57 қосымша) 

8. «Автомобиль көлігіндегі көліктік-экспедициялық қызметтер» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 82 қосымша) 

9.  «Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту 

туралы» ҚР БжҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №  553 бұйрығы. 

10. "Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік 

оқу бағдарламаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 20 қыркүйектегі  №  469 бұйрығы 

( 2013 жылғы 3 сәуірдегі №  115 бұйрығына өзгеріс пен толықтырулар енгізу туралы) 

11. «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 

бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 

наурыздағы №  125 бұйрығы.  



12. WorldSkills стандарттарының спецификациясы Automobile Technology  Көлік және логистика 

WSC2019_WSSS33_Automobile_Technology Нұсқа: 1.0 Күні: 30.10.18 

13. Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 27 қыркүйектегі №  500 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет 

министрлігінде 2018 жылғы 17 қазанда №  17564 болып тіркелді. 

14. Тиісті үлгідегі және түрдегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы №  595 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2018 жылғы 31 

қазанда №  17657 болып тіркелді. 

15. Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі №  152 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2011 жылы 27 

мамырда №  6976 тіркелді. 

16. Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың 

тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 сәуірдегі №  130 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 6 сәуірде №  20317 болып тіркелді. 

 

Білім беру бағдарламасы «Автокөлік құралдарын мерзімді техникалық байқау» кәсіптік стандартына (Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 46 

қосымша), «Автобустарды диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу» кәсіптік стандартына (Қазақстан Республикасы 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 48 

қосымша), «Өзге де автокөлік құралдарын диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу» кәсіптік стандартына (Қазақстан 

Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 

бұйрығына № 49 қосымша), «Жолдарда сүйрету және техникалық көмек көрсету» кәсіптік стандартына (Қазақстан Республикасы «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 57 қосымша), 

«Автомобиль көлігіндегі көліктік-экспедициялық қызметтер» кәсіптік стандартына (Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 259 бұйрығына № 82 қосымша) бағытталған 

тәжірибелық бағытқа ие. ("Атамекен" Қазақстан Республикасының кәсіпкерлер палатасы 24.12.2019 ж. №  259) 

 

 

 

 

  



Білім беру бағдарламаларының құрылымы 

Білім беру бағдарламасының құрылымы 3 бөлімнен (модуль) тұрады, ал оқыту көлемі 180 кредитті құрайды. 

1. Жалпы міндетті білім беру (60 кредит / 1440 сағат ) – еңбекке және одан әрі білім алуға қажетті білім, білік және дағдыларды 

кеңейту мақсатында «Жалпы білім беру пәндері модулінің» барлық бағдарламаларын жалпы оқыту. Бұл оқу кәсіптік және қосымша білім 

беруді бастағанға дейін алғашқы екі жыл ішінде ұйымдастырылады. 

Мамандық бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге мыналар жатады: 

• «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» 

• «Орыс тілі мен әдебиеті» (қазақ тілінде оқытатын топтар үшін), 

• «Шет тілі», 

• «Математика», 

• «Информатика», 

• «Қазақстан тарихы», 

• «Өзін-өзі тану» 

• «Дене шынықтыру», 

• «Бастапқы әскери-технологиялық дайындық». 

Мамандық бейініне қарай колледжде білім берудің тереңдетілген және стандартты деңгейлерінің екі пәнін оқуды таңдаған. 

Жаратылыстану-математикалық бейіндегі тереңдетілген білім деңгейінің пәндеріне мыналар жатады: 

• « Физика» 

• «Химия», 

Стандартты білім деңгейінің пәндеріне мыналар жатады: 

• «Дүниежүзілік тарих», 

• «Биология». 

 

2. 07161300 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, 3W07161303 – Автомобиль көлігін жөндеу 

шебері, 

4S07161304 – Техник-механик мамандығы бойынша білім беру бағдарламалары келесі базалық модульдерді оқуды қамтиды ( 

19 кредит / 444 сағат ) 

1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру; (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 31 қазандағы 

№  553 бұйрығына сәйкес. (15.09.2021ж. №  469 өзгерістер мен толықтырулармен) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

мамандықтары) 

2. Ақпараттық, коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2017 жылғы 31 қазандағы №  553 бұйрығына сәйкес. (15.09.2021 ж. №  469 өзгерістер мен толықтырулармен)) 

3. Экономиканың базалық білімдерін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану; (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрлігінің 2017 жылғы 31 қазандағы №  553 бұйрығына сәйкес. (15.09.2021 ж. №  469 өзгерістер мен толықтырулармен) техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары) 



4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану (Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 31 қазандағы №  553 бұйрығына сәйкес. (15.09.2021 ж. №  469 өзгерістер мен 

толықтырулармен) техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары) 

3. Кәсіби модуль (51 кредит/1212 сағат) – білім беру бағдарламасының негізгі бөлімі. Оқытудың нәтижелерін, критерийлерін, оларды 

бағалау әдістері мен нысандарын, сондай-ақ оқытудың мазмұнын және кәсіби модульді жүзеге асыру шарттарына қойылатын талаптарды 

анықтау. 

4. Білім беру ұйымын таңдауға арналған компоненті (3 кредит/72 сағат) – білім беру бағдарламасын әзірлеу шеңберінде WorldSkills 

стандарттарын ескере отырып, аймақтық даму жоспарына, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес бағдарламалық қамтамасыз ету ұйымы 

анықтайтын модульдер тізімі. 

 

КМ 09. «Автокөлік құралдарын пайдалану ережелері» - автокөлікті диагностикалау және жөндеу үшін жөндеу-технологиялық 

жабдықтарды таңдау және пайдалану үшін қажетті білімдерді, сондай-ақ жол-көлік оқиғалары, оның ішіне жол апаттары мен автокөліктің 

қауіпсіздік жүйесіне қатысты машықтар мен дағдыларды сипаттайды. Модуль «Автокөлік құралдарына техникалық жай-күйін 

диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу», «Көлік құралдарының жекелеген түрлерін тіркеу, есепке алу, сертификаттау 

және техникалық байқаудан өткізу», «Жол-көлік оқиғаларын сараптау» деген оқу нәтижелерін қамтиды. 

  

Оқу нәтижелері: 

1. Автокөлік құралдарына техникалық жай-күйін диагностикалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу - автокөліктерді 

және агрегаттарды бөлшектеу, бөлшектерге ақаулау және іріктеу жүргізуді, агрегаттарды толықтыруды, жинауды және сынауды орындау, 

қозғалтқыштың негізгі бөлшектерін жөндеуді жүзеге асыруды, электр жабдықтарын, трансмиссия бөлшектерін және басқару механизмдерін 

жөндеуді жүзеге асыруды қамтиды. Студент автокөлік шиналарын, шанақтарды және кабиналарды жөндеуді меңгереді. 

2. Көлік құралдарының жекелеген түрлерін тіркеу, есепке алу, сертификаттау және техникалық байқаудан өткізу - 

конструкторлық құжаттардың бірыңғай стандарттарының стандарттаудың мемлекеттік жүйесі ережелерінің негізгі ережелерін қолдануды, 

нормативтік-техниканы қолдануды, автокөлікте сапаны бақылау жүйесінің негізгі ережелерін қамтитын оқу нәтижесі. 

3. Жол-көлік оқиғаларын сараптау - жол-көлік оқиғаларын жіктеуді, жол-көлік оқиғаларының негізгі себептерін анықтауды, жол-

көлік оқиғаларына сараптама жасау тәртібін үйретуді қамтиды. 

 

Білім беру бағдарламасының негізгі кәсіптік модульдерін меңгеру оқу нәтижелерінің жетістіктерін бағалаумен аяқталады, ол 

бақылаудың әртүрлі түрлерімен жүзеге асырылады: үлгерімнің ағымдағы мониторингі, аралық және қорытынды аттестаттау.  

Білім беру бағдарламалары теориялық оқытумен қатар өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибені қарастырады. 

Кәсіптік тәжірибе оқу, өндірістік болып бөлінеді. 

Өндірістік оқыту мен кәсіптік тәжірибенің мерзімі мен мазмұны оқу үрдісінің жоспарымен және оқу жұмыс бағдарламаларымен 

айқындалады. 

Оқу тәжірибесі колледж базасында өндірістік оқыту шеберінің жетекшілігімен, ал өндірістік тәжірибе әлеуметтік серіктестікпен 

келісілген өндіріс орнында ынтымақтастық келісім-шарт негізінде жүзеге асырылады.  



«3W07161303 – Автомобиль көлігін жөндеу шебері», «4S07161304 – Техник-механик» біліктілігі бойынша студенттердің кәсіптік 

дайындығы оқу дипломдық жобаны (жұмыс) қорғаумен аяқталады. 

Дипломдық жобада немесе жұмыста студент игерілген кәсіби құзыреттілігін іс жүзінде көрсетуге мүмкіндік беретін нақты біліктілік 

жұмысын орындайды. 

Дипломдық жобаны (жұмыс) сәтті қорғаған тұлғаларға біліктілік комиссиясының шешімімен «3W07161303 – Автомобиль көлігін 

жөндеу шебері», «4S07161304 – Техник-механик» мамандығы бойынша техникалық және кәсіптік білімі туралы диплом беріледі. Техникалық 

және кәсіптік білімі туралы диплом студентке алған мамандығы бойынша жұмысқа орналасуға, сонымен қатар өндірістік ортада кәсіби 

біліктілігін арттыруға құқық береді. 

«3W07161303 – Автомобиль көлігін жөндеу шебері», «4S07161304 – Техник-механик» біліктілігі бойынша қорытынды аттестаттау 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы №  604 бұйрығымен бекітілген тиісті білім беру деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында көзделген оқу пәндерінің, оқу пәндерінің және (немесе) модульдердің көлемін меңгеру дәрежесін 

айқындау мақсатында өткізіледі. «3W07161303 – Автомобиль көлігін жөндеу шебері», «4S07161304 – Техник-механик» біліктілігі бойынша 

колледж студентін қорытынды аттестаттау арнайы пәндердің және (немесе) модульдің бірі бойынша дипломдық жобаны немесе жұмысты 

қорғай отырып, практикалық жұмысты орындау және қорғау нысанында өткізіледі. 

Жұмыс берушілердің негізгі талабы 

Техник-механик білуі тиіс: 

• Көлік құралдарының механикалық, электрлік және электрондық компоненттерін жақсы білу;  

• Автомобильдерді диагностикалау жүйелері мен әдістері туралы жұмыс білімі;  

• Әр түрлі құралдарды (мысалы, бөренелер) және ауыр жабдықты (мысалы, көтеру) жөндеу мүмкіндігі;  

• Жазатайым оқиғалардан, қауіпті сұйықтықтардан, химиялық заттардан және т. б. қорғау үшін барлық сақтық шараларын 

сақтауға дайындық; 

• Қызмет көрсетудің автомобиль технологиялары саласындағы бағдарламаны меңгеру;  

• Электрондық жүйелерді пайдалану және жөндеуді меңгеру;  

• Қозғалтқышты бөлшектеу, жөндеу және құрастыру;  

• Ақаулықтарды механикалық және аналитикалық жолмен жою; 

• Негізгі компьютерлік дағдылар қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Құзыреттер мен модульдер тізімі: 

 

Базалық құзыреттіліктер Базалық модульдер 

БҚ 01. Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру БМ 01. Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру 

БҚ 02. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану 

БМ 02. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану 

БҚ 03. Экономиканың базалық білімі мен кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

БМ 03. Экономиканың базалық білімі мен кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

БҚ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтендіру және бейімдеу 

үшін әлеуметтік ғылым негіздерін қолдану 

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтендіру және бейімдеу 

үшін әлеуметтік ғылым негіздерін қолдану 

Кәсіби құзыреттіліктер Кәсіби модульдер 

Деңгейі: "Білікті жұмысшы кадрлар" Біліктілігі: 3W07161303 - Автомобиль көлігін жөндеу шебері 

КҚ 01. Бөлшектерді өңдеу бойынша жұмыстарды орындау КМ 01. Бөлшектерді өңдеу 

КҚ 02. Бөлшектеу-құрастыру жұмыстарын орындау  КМ 02. Бөлшектеу-құрастыру жұмыстарын орындау  

КҚ 03. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру 

КМ 03. Автомобильдерге техникалық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру 

Деңгейі: "Орта буын маманы" Біліктілігі: 4S07161304 - Техник – механик 

КҚ 04. Автокөлікті пайдалану негіздері КМ 04. Автокөлікті пайдалану теориясы 

КҚ 05. Автомобильдің электр жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу жүргізу 

КМ 05. Автомобильдің электр жабдықтарына техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу жүргізу 

КҚ 06. Логистикалық операциялардың әзірлемесі КМ 06. Логистикалық операциялардың әзірлемесі 

КҚ 07. Жұмыс сметасының есебін және материалдық ресурстарға 

қажеттілікті орындау 

КМ 07. Жұмыс сметасының есебін және материалдық ресурстарға 

қажеттілікті орындау 

КҚ 08. Автокөлік құралдарын пайдалану ережелері  КМ 08. Автокөлік құралдарын пайдалану ережелері  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Біліктіліктің функционалдық талдауы 

 

 

Мамандық              Біліктілік                       Еңбек функциясы                                   Кәсіби модульдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

07161300 

Автомобиль 

көлігіне 

техникалық 

қызмет 

көрсету, 

жөндеу және 

пайдалану 

 

3W07161303 – 

Автомобиль 

көлігін жөндеу 

шебері 

 

 

 

 

 

 

 

4S07161304 – 

Техник-механик 

 

Автокөлік диагностикасы 

Автомобильді жөндеуге 

және қызмет көрсетуге 

арналған қосалқы 

бөлшектерді, құрал-

саймандарды, 

жабдықтарды іріктеу 

Автокөлікті жөндеу, 

қызмет көрсету 

Автокөлікті жөндеу және 

қызмет көрсету 

жұмыстарының барысын 

бақылау 

Автомобиль агрегаттары 

мен жабдықтарының 

жұмыс қабілеттілігін 

тексеру 

КМ 01. Бөлшектерді өңдеу 

КМ 02. Бөлшектеу-құрастыру жұмыстарын орындау  

КМ 03. Автомобильге техникалық қызмет көрсетуді 

жүргізу және жөндеу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КМ 04. Автокөлікті пайдалану теориясы 

КМ 05. Автомобильдерге техникалық қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру 

КМ 06. Автомобильдің электр жабдықтарына 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу жүргізу 

КМ 07. Логистикалық операциялардың әзірлемесі 

КМ 08. Жұмыс сметасының есебін және материалдық 

ресурстарға қажеттілікті орындау 

КМ 09. Автокөлік құралдарын пайдалану ережелері 
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II. Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректер/ Сводные данные по бюджету времени 

                                                     

Курс 

Теориялық оқу/ 

Теоретическое обучение 

Аралық 

аттестат

тау/ 

Промеж

уточная 

аттестат

ция 

Өндірістік 

оқыту/кәсі

птік 

практика/ 

Производс

твенное 

обучение/ 

профессио

нальная 

практика 

Дипломды

қ жобалау/ 

Дипломное 

проектиров

ание 

Қорытынд

ы 

аттестатта

у/ 

Итоговая 

аттестация 

В
се

г
о
 к

р
ед

и
т
о
в

 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

Мереке                  

күндері/ 

Праздничн

ые дни 

Демалы

стар/ 

Канику

лы  

Оқу 

жылындағ

ы              

барлық 

апта/                

Все недели 

в учебном 

году 
апта/

недел

я 

сағат/ча

сы 

креди

т/ 

креди

ты 

сағ

ат/ 

ча

сы 

кр

еди

т/ 

кр

еди

ты 

сағат/ 

часы 

кр

еди

т/ 

кр

еди

ты 

сағат/ 

часы 

кр

еди

т/ 

кр

еди

ты 

сағат/ 

часы 

кр

еди

т/ 

кр

еди

ты 

I 38 1368 57 72 3             60 1440 1 11 52 

II 24 864 36 36 1,5 504 21 жоқ   36 1,5 60 1440 1 11 52 

III 24 864 36 36 1,5 504 21 жоқ   36 1,5 60 1440 1   43 

Барлығ

ы/ Всего 
86 3096 129 

14

4 
6 1008 42 жоқ   72 3 180 4320 3 22 147 

  



         Қазақстан Республикасы 2017 жылғы "31"   

қазандағы  Білім және ғылым министрінің /№  

553  бұйрығына 231 қосымша/ Приложение 231 к 

приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября  2017 года  

№ 553 

  
  

              

                  

                  

  

III.ОҚУ ПРОЦЕССІНІҢ ЖОСПАРЫ / ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

                                  

индекс 
  

Бақылау 

түрі/  Вид 

контроля 

Оқу уақытының көлемі/ Обьем учебного 

времени 

Курсқа және семестрге бөлу/ 

Распределение на курс и семестр 

ем
ти

х
ан

д
ар

/ 
эк

за
м

е
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ы
 

сы
н
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/ 
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ч

ет
 

б
ақ

ы
л
ау

 ж
ұ

м
ы

сы
/ 

к
о

н
тр

о
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о
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қ
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а
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ы
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в
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ч
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о
в
 

теориялық/теоретические I курс II курс III курс 

Т
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р
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я
л
ы

қ
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қ
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Т
ео

р
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и
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о
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о
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қ
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қ
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о
р
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р
н

о
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ч
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к
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к
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р
ст

ы
қ
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к
у

р
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в
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ө
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ө
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п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
ен

н
о

е 

о
б

у
ч

ен
и

е 
/ 

п
р

о
и

зв
.п

р
ак

ти
к
а
 

2
0
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
8
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

С
ем

ес
тр

 1
 

С
ем

ес
тр

 2
 

С
ем

ес
тр

 3
 

С
ем

ес
тр

 4
 

С
ем

ес
тр

 5
 

С
ем

ес
тр

 6
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 

ЖББ/ООД 

00 

Жалпы білім беретін пәндер/ 

Общеобразовательные 

дисциплины 

5     57 
13

68 
856 488 0 24 720 648 0 0 0 0 

ЖББ/ООД 

01 

Міндетті компонент/ 

Обязательный компонент 
5     39 

93

6 
550 362 0 24 504 432     0 0 

ЖББ/ООД  

01 
Орыс тілі/ Русский язык 2   1 3 72 72       48 24         

ЖББ/ООД  

02 
Орыс әдебиеті /Русская литература     1 3 72 72       48 24         

ЖББ/ООД  

03 

Қазақ тілі және әдебиеті/ 

Казахский язык и литература 
2   1 4 96 96       48 48         



ЖББ/ООД  

04 
Шетел тілі/ Иностранный язык     1 4 96   96     48 48         

ЖББ/ООД  

05 
Математика/Математика 2   1 8 

19

2 
144 48     96 96         

ЖББ/ООД  

06 

Қазақстан тарихы/ История 

Казахстана 
2   1 4 96 36 60     48 48         

ЖББ/ООД  

07 
Информатика/ Информатика     1 2 48 10 38     48           

ЖББ/ООД  

08 

Дене тәрбиесі/ Физическая 

культура 
    1 5 

12

0 
  120     72 48         

ЖББ/ООД  

09 
Өзін өзі тану/ Самопознание     1 2 48 48         48         

ЖББ/ООД  

10 

Бастапқы әскери және 

технологиялық дайындық/ 

Начальная военная и 

технологическая подготовка 

    1 4 96 72     24 48 48         

ЖББ/ООД 

02 

Тереңдетілген деңгей/ 

Углубленный уровень:                    

144 сағ. 2 пән/ 2 предмета по 144 

часов 

      12 
28

8 
194 94     144 144         

ЖББ/ООД 

11 
Химия/ Химия     1 6 

14

4 
112 32     72 72         

ЖББ/ООД 

12 

Физика және астрономия/ Физика 

и астрономия 
2   1 6 

14

4 
82 62     72 72         

ЖББ/ООД 

03 

Стандарттық деңгей/ 

Стандартный уровень:                      

72 сағ. 2 пән/ 2 предмета по 72 

часов 

0     6 
14

4 
112 32     72 72         

ЖББ/ООД 

13 
Биология/Биология     1 3 72 56 16     48 24         

ЖББ/ООД 

14 

Дүниежүзі тарихы/ Всемирная 

история 
    1 3 72 56 16     24 48         

АА/ПА 
Аралық аттестаттау/ 

Промежуточная аттестация 
      3 72           72         

  
Кредит / барлық сағат саны/ 

всего часов 
      60 

14

40 
856 488 0 24 720 720 0 0 0 0 



  

Деңгейі /Уровень: "Білікті 

жұмысшы кадрлар 

/Квалифицированные рабочие 

кадры" 

Біліктілігі/квалификация: 

3W07161504 - Кеме 

монтаждаушы-слесарь/ Слесарь-

монтажник судовой 

                      576 792 504 720 

БМ/ БМ 

00 

Базалық модульдер/Базовые 

модули  
      16 

38

4 
136 248     0 0 72 144 120 48 

БМ/БМ 

01 

Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру/ Развитие и 

совершенствование физических 

качеств 

6 0 
3,4

,5 
8 

19

2 
0 192 0 0 0 0 48 48 48 48 

ОН/ РО 

1.1. 

Денсаулықты нығайту және 

салауатты өмір салты 

қағидаттарын сақтау/ Укреплять 

здоровье и соблюдать принципы 

здорового образа жизни 

      4 96   96         24 24 24 24 

ОН/ РО 

1.2.  

Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық қабілеттерді 

жетілдіру/ Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические 

способности 

      4 96   96         24 24 24 24 

БМ/БМ 

02 

Ақпараттық-коммуникациялық 

және цифрлық технологияларды 

қолдану/ Применение 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

0 3 0 1 24 12 12 0 0 0 0 24 0 0 0 

ОН/ РО 

2.1.  

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негіздерін меңгеру/ 

Владеть основами 

      
0,

5 
12 12           12       



информационно-

коммуникационных технологий 

ОН/ РО 

2.2. 

Ақпараттық-анықтамалық және 

интерактивті веб-порталдардың 

қызметтерін пайдалану/ 

Использовать услуги 

информационно-справочных и 

интерактивных веб-порталов 

      
0,

5 
12   12         12       

БМ/БМ 

03 

Экономиканың базалық білімін 

және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану/Применение базовых 

знаний экономики и основ 

предпринимательства  

0 3 0 4 96 52 44 0 0 0 0 0 96 0 0 

ОН/ РО 

3.1. 

Экономикалық теория 

саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру/ Владеть основными 

вопросами в области 

экономической теории 

      1 24 24             24     

ОН/ РО 

3.2.  

Кәсіпорында болып жатқан 

экономикалық процестерді талдау 

және бағалау/ Анализировать и 

оценивать экономические 

процессы, происходящие на 

предприятии 

      1 24 8 16           24     

ОН/ РО 

3.3.  

Әлемдік экономиканың даму 

үрдістерін, мемлекеттің  «жасыл» 

экономикаға көшуінің негізгі 

міндеттерін түсіну/ Понимать 

тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

      1 24 8 16           24     



ОН/ РО 

3.4.  

Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру 

мен жүргізудің ғылыми және 

заңнамалық негіздеріне ие болу/ 

Владеть научными и 

законодательными основами 

организации и ведения 

предпринимательской 

деятельности в Республике 

Казахстан 

      
0,

5 
12 6 6           12     

ОН/ РО 

3.5.  

Іскерлік қарым-қатынас этикасын 

сақтау/ Соблюдать этику делового 

общения 

      
0,

5 
12 6 6           12     

КМ/ПМ 

00 

Кәсіптік модульдер/ 

Профессиональные модули 
      92 

22

08 
432 912 0 864 0 0 504 648 384 672 

КМ/ПМ 

01 

Қолданылатын кесу құралын 

қайрауды орындау 

(бұрғылардан басқа)/ 

Выполнение  заточки 

применяемого режущего 

инструмента (кроме сверл) 

3   3 9 
21

6 
56 88 0 72 0 0 216 0 0 0 

ОН/ РО 

1.1. 

Еңбек құралдары жұмысының 

дұрыстығын тексеру/ Проверять 

исправность работы средств труда 

      
1,

5 
36 16 20         36       

ОН/ РО 

1.2. 

Жұмысқа материалдар мен еңбек 

құралдарын 

дайындау/Подготавливать 

материалы и средства труда к 

работе 

      
1,

5 
36 16 20         36       

ОН/ РО 

1.3.  

Орталықтандырылмаған қосалқы 

механизмдерді бөлшектеуді, 

жөндеуді, құрастыруды және 

монтаждауды жүзеге асыру/ 

Осуществлять  разборку, ремонт, 

      3 72 24 48         72       



сборку и монтаж нецентрируемых 

вспомогательных механизмов 

ОН/ РО 

1.4.  

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      3 72       72     72       

КМ/ПМ 

02 

Панельдерді, қаптамаларды, 

кронштейндерді, дара 

аспаларды, қапсырмаларды, 

технологиялық бітеуіштерді 

жалпақ және пішінді 

материалдан жабдықты қолдана 

отырып дайындау/  

Изготовление панелей, кожухов, 

кронштейнов, одинарных 

подвесок, скоб, технологических 

заглушек из листового и 

профильного материала с 

применением оборудования 

3 0 3 12 
28

8 
68 148 0 72 0 0 288 0 0 0 

ОН/ РО 

2.1.   

Бөлшектерді слесарлық өңдеуді 

және қарапайым тораптарды 

құрастыруды орындау/  Выполнять 

слесарную обработку деталей и 

сборку простых узлов 

      3 72 24 48         72       

ОН/ РО 

2.2.   

Пневматикалық және электр 

машиналарының көмегімен 

іргетастардың тірек беттерін 

өңдеуді жүзеге асыру/ Выполнять 

обработку опорных поверхностей 

фундаментов при помощи 

пневматических и электрических 

машин 

      
2,

5 
60 20 40         60       



ОН/ РО 

2.3.  

Панельдерді, қаптамаларды, 

кронштейндерді, дара аспаларды, 

қапсырмаларды, технологиялық 

бітеуіштерді табақты және бейінді 

материалдан дайындау 

/Изготавливать панели, кожухи, 

кронштейны, одинарные подвески, 

скобы, технологические заглушки 

из листового и профильного 

материала 

      
3,

5 
84 24 60         84       

ОН/ РО 

2.4.  

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      3 72       72     72       

КМ/ПМ 

03 

Орталықтандырылмаған 

қосалқы механизмдерді, электр 

жабдықтарын, агрегаттарды, 

жылу алмасу аппараттарын, 

құбырларды, арматураларды 

бөлшектеу, жөндеу, құрастыру 

және монтаждау кезінде 

жұмыстарды орындау/ 

Выполнение работ при разборке, 

ремонте, сборке и монтаже 

нецентрируемых 

вспомогательных механизмов, 

электрооборудования,  

агрегатов, теплообменных 

аппаратов, трубопроводов, 

арматуры 

4   4 27 
64

8 
62 226 0 360 0 0 0 648 0 0 

ОН/ РО 

3.1.  

Электр жабдықтарын, 

агрегаттарды, жылу алмасу 

аппараттарын бөлшектеуді, 

жөндеуді, құрастыруды және 

монтаждауды жүзеге асыру/ 

Осуществлять разборку, ремонт, 

сборку и монтаж 

      5 
12

0 
20 100           120     



электрооборудования, агрегатов, 

теплообменных аппаратов 

ОН/ РО 

3.2.  

Кемеде басты механизмдерді 

құрастыру, орталықтау және 

реттеу үшін бұйымдарды 

дайындау/ Подготавливать  

изделия для сборки, центровки и 

регулировки на судне главных 

механизмов 

      3 72 22 50           72     

ОН/ РО 

3.3.  

Кемеде басты механизмдерді 

құрастыруды, орталықтандыруды 

және реттеуді орындау/ Выполнять 

сборку, центровку и регулировку 

на судне главных механизмов 

      4 96 20 76           96     

ОН/ РО 

3.4.  

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      9 

21

6 
      216       216     

ОН/ РО 

3.5.  

Кәсіптік  оқыту/ 

Профессиональное обучение 
      6 

14

4 
      144       144     

  

Деңгейі /Уровень: "Орта буын 

маманы/ Специалист среднего 

звена" Біліктілігі/квалификация: 

«4S07161506  - Техник-

құрылысшы» / техник-

строитель 

      0 0                     

БМ/БМ 

04 

Қоғам мен еңбек ұжымында 

әлеуметтену және бейімделу 

үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану /Применение 

основ социальных наук для 

социализации и адаптации в 

обществе и трудовом коллективе 

0 5 0 3 72 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 



ОН/ РО 

4.1. 

Төзімділік пен белсенді жеке 

ұстанымды қалыптастыратын  

моральдық-адамгершілік 

құндылықтар мен нормаларды 

түсіну/ Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и 

активную личностную позицию 

      1 24 24               24   

ОН/ РО 

4.2. 

Әлемдік өркениеттегі Қазақстан 

Республикасы халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен орнын 

түсіну/ Понимать роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации 

      1 24 24               24   

ОН/ РО 

4.3. 

Құқықтың негізгі салалары туралы 

мәліметтерді меңгеру/ Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права 

      
0,

5 
12 12               12   

ОН/ РО 

4.4. 

Әлеуметтану мен саясаттанудың 

негізгі түсініктерін меңгеру/ 

Владеть основными понятиями 

социологии и политологии 

      
0,

5 
12 12               12   

КМ/КМ 

04 

Кеме жасаудағы өнім түрлері 

мен технологиялық процестерге 

нормативтік құжаттардың 

талаптарын қолдану/ 

Применение требований 

нормативных документов к 

видам продукции и 

технологическим процессам в 

судостроении 

  5   7 
16

8 
46 86 0 36 0 0 0 0 168 0 

ОН/ РО 

4.1. 

Кеме құрылғылары мен 

жүйелерінің негізгі элементтерін 

есептеуді жүргізу/ Производить  

      3 72 22 50             72   



расчет основных элементов 

судовых устройств и систем 

ОН/ РО 

4.2. 

Жобалау-конструкторлық және 

технологиялық құжаттаманы 

рәсімдеу/ Оформлять проектно-

конструкторскую и 

технологическую документацию 

      
2,

5 
60 24 36             60   

ОН/ РО 

4.3. 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

1,

5 
36       36         36   

КМ/КМ 

05 

Корпустық конструкцияларды 

құрастырудың технологиялық 

процестерін әзірлеуді жүзеге 

асыру/ Осуществление 

разработки технологических 

процессов сборки корпусных 

конструкций 

5   5 9 
21

6 
38 142 0 36 0 0 0 0 216 0 

ОН/ РО 

5.1. 

Корпустық конструкцияларды 

жөндеу/ Ремонтировать корпусные 

конструкции 

      
3,

5 
84 20 64             84   

ОН/ РО 

5.2. 

Корпустық конструкцияларды 

құрастыру және дәнекерлеуді 

жүзеге асыру/  Осуществлять 

сборку и сварку корпусных 

конструкций 

      4 96 18 78             96   

ОН/ РО 

5.3. 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

1,

5 
36       36         36   

КМ/КМ 

06 

Кемелердің корпусын дайындау 

кезінде өндірістік бөлімшенің 

қызметін ұйымдастыру, 

орындалған жұмыстардың 

сапасын бағалау/ Организация  

деятельности производственного 

подразделения при изготовлении 

6   6 
17

,5 

42

0 
126 186 * 108 0 0 0 0 0 420 



корпуса судов, оценивание  

качества выполненных работ 

ОН/ РО 

6.1. 

Учаскеде, бригадада еңбекті 

қорғау және экологиялық 

қауіпсіздік жөніндегі іс-шараларды 

жүзеге асыру/ Осуществлять 

мероприятия по охране труда и 

экологической безопасности на 

участке, в бригаде 

      
3,

5 
84 34 50               84 

ОН/ РО 

6.2. 

Корпустық конструкцияларды 

құрастыру және жөндеудің 

технологиялық процестерін 

нормалауды орындау/ Выполнять 

нормирование технологических 

процессов сборки и ремонта 

корпусных конструкций 

      
5,

5 

13

2 
52 80               132 

ОН/ РО 

6.3. 

Орындалатын жұмыстардың 

сапасына бақылау жүргізу/ 

Производить контроль качества 

выполняемых работ 

      4 96 40 56               96 

ОН/ РО 

6.4. 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

4,

5 

10

8 
      108           108 

ББҰТК/К

ВОО: 

КМ/ПМ 

07  

Білім беру ұйымын таңдауға 

арналған компоненті/ 

Компонент по выбору 

организацией образования 

  6   
10

,5 

25

2 
36 36 0 180 0 0       252 

ББҰТК/К

ВОО: 

КМ/ПМ 

7.1  

Білім беру ұйымын таңдауға 

арналған компоненті/ Компонент 

по выбору организацией 

образования 

      3 72 36 36               72 



ББҰТК/К

ВОО: 

КМ/ПМ 

7.2  

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

1,

5 
36       36           36 

ББҰТК/К

ВОО: 

КМ/ПМ 

7.3  

Кәсіптік  оқыту/ 

Профессиональное обучение 
      6 

14

4 
      144           144 

ДЖ/ДП 
Дипломдық жобалау/ Дипломное 

проектирование 
      6 

14

4 
                  144 

АА/ПА Аралық аттестаттау/ 

Промежуточная аттестация 
      6 

14

4 
        0 72 18 18 18 18 

ҚА/ИА Қорытынды аттестаттау/ 

Итоговая аттестация 
      3 72               36   36 

  

Міндетті оқыту бойынша 

жиыны/                      Итого на 

обязательное обучение 

      
18

0 

43

20 

###

### 

#####

#### 

###

## 

#ССЫЛ

КА! 
720 720 594 846 522 918 

Ф/Ф Факультативтік сабақтар/ 

Факультативные занятия         
34

4 
                    

К/К Консультациялар/ 

Консультации 
        

28

0 
                    

  Барлығы/ Всего 
        

49

44 
                    

  



5. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ (МОДУЛЬДЕРДІҢ) МАЗМҰНЫ 

 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек функциясы Кәсіби 

құзыреттіліктер 

Кәсіби 

модульдер 

Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері 

Деңгейі: "Білікті жұмысшы кадрлар" Біліктілігі: 3W07161303 - Автомобиль көлігін жөндеу шебері 

Бұл модуль қазіргі 

заманғы техникада 

механикалық 

қозғалыстың 

жалпы заңдарын 

қолдану үшін 

қажетті білімдерді, 

біліктер мен 

дағдыларды 

сипаттайды. 

 

КҚ 01. 

Бөлшектерді 

өңдеу 

КМ 01. 

Бөлшектерді 

өңдеу 

1) Әр түрлі 

құрылымдық 

материалдарды 

қолдану және өңдеуді 

орындау 

1. Металдардың және олардың қорытпаларының 

кристалдану және құрылым түзілу процестерін 

қолданады.   

2. Металдарды металды термиялық өңдеудің 

негіздерін қолданады. 

3. Мүжілуден қорғау әдістерін қолданады. 

4. Материалдарды, металдар мен олардың 

қорытпаларын жіктеуді қолданады. 

2) Бөлшектер мен 

құрастыру 

қондырғыларының 

сызбаларын орындау 

1. Геометриялық құрылымдардың дағдыларын 

меңгерген. 

2. Түйіндесулерді құру дағдыларын меңгерген. 

3. Геометриялық құрылымдарды қолдана отырып, 

жалпақ детальдарды сызуды орындайды. 

4. Өлшемдерді жазады. 

5. Сызуларды оқиды. 

6. Құрылымдық электр және кинематикалық 

сызбаларды орындайды. 

3) Бақылау-өлшеу 

құралдарын қолдану 

1.Қажетті құралдарды, құрылғылар мен 

материалдарды таңдайды. 

2. Слесарлық құралдармен жұмыс істей алады 

3. Жазықтық түзу сызықтармен, жазықтық қисық 

сызықтармен, кеңістіктік белгілеуді орындайды 

4. Ол слесарлық өңдеудің әртүрлі түрлерін 

сипаттайды. 

5. Физикалық қасиеттері бойынша негізгі металдар 

мен қорытпалардың түрлерін анықтайды. 

6. Құрылымдық материалдардың маркалары бойынша 

олардың химиялық құрамын анықтайды. 



4) Шақтамалар мен 

қонулар жүйесін, 

кедір-бұдырлық 

квалитеттері мен 

параметрлерін 

қолдану 

1. Кесуге және шатасуға есептеу дағдыларын 

меңгерген. 

2. Бөлшектердің жазық қималарының геометриялық 

сипаттамаларын қолданады. 

3. Динамикалық және қайталанатын ауыспалы 

жүктемелердің әрекеті туралы түсінікке ие. 

5) Теориялық 

механика негіздерін 

және 

материалдардың 

кедергісін қолдану 

1.Статиканың негізгі түсініктері мен аксиомаларын 

меңгерген. 

2. Күш жүйелерінде тепе-теңдік шарттарын 

қолданады. 

3. Нүкте мен оське қатысты күш моментін анықтайды. 

6) Машина 

бөлшектерінің негізгі 

сипаттамаларын 

ұсыну 

1. Машина бөлшектері туралы негізгі ұғымдарды 

меңгерген. 

2.Ол механикалық берілістердің түрлерін және 

олардың сипаттамаларын, біліктерді, осьтерді, 

мойынтіректерді, муфталарды сипаттайды. 

3. Машина бөлшектерінің қосылыстарын, олардың 

сипаттамаларын түсінеді. 

4. Бөлшектерді, берілістерді, қосылыстар мен 

құрылғыларды есептеу әдістерін біледі. 

Осы модуль 

автокөлік 

жүйелерінің және 

агрегаттарының 

техникалық жай-

күйіне бастапқы 

талдауды жүзеге 

асыру үшін қажетті 

білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды 

сипаттайды. 

КҚ 02. 

Бөлшектеу-

құрастыру 

жұмыстарын 

орындау 

КМ 02. 

Бөлшектеу-

құрастыру 

жұмыстарын 

орындау 

1) Автомобиль 

агрегаттарының, 

тораптарының, 

аспаптары мен 

жүйелерінің жіктеу 

ерекшеліктері,   

құрылысы мен 

жұмысын сипаттау 

1. Автокөлік құрылымының түрін және үлгісін 

айқындайды. 

2. Автокөліктің негізгі жүйесінің түрлері мен 

үлгілерін айқындайды.  

3. Әр түрлі маркалы автокөліктер құрылымының 

ерекшелігін айқындайды. 
 

2) Агрегаттарды, 

тораптарды және 

аспаптарды 

бөлшектеу-құрастыру 

жұмыстарын 

орындау 

1. Автокөліктің тораптары мен механизмдерін дұрыс 

бөлшектейді және жинайды. 

2. Слесарьлық құралдарды дұрыс пайдаланады. 

3. Жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын 

сақтайды. 



3) Электротехника 

негіздерін сипаттау 

1. Электр, электрлік өріс, электромагнетизм негізгі 

түсініктерін қолданады. 

2. Ұдайы тоқ тізбектерінің, бірфазалы және үшфазалы 

ауыспалы тоқ тізбектерінің жұмысын сипаттайды. 

3. Трансформаторлар мен өлшеу аспаптарының 

жұмыс қағидаттарын түсіндіреді. 

4. Өткізгіш бұйымдарын және электроқшаулағыш 

материалдарды пайдалану дағдыларын біледі. 

5. Электрлік өлшеуіштерді қолданады. 

4) Автомобильдердің 

электрлік және 

монтаждау 

схемаларын қолдану 

1. Электрваккумдық, газразрядты жартылай өткізгіш, 

фотоэлектрондық аспаптарды пайдаланады. 

2. Электрваккумдық, газразрядты жартылай өткізгіш, 

фотоэлектрондық аспаптарды пайдалану дағдыларын 

игереді. 

3. Жұмыс қағидатын біледі және электрондық 

түзеткіштерді, күшейткіштерді, генераторлар мен 

өлшеу аспаптарын пайдаланады. 

4. Негізгі сипаттамасын, пайдалану шарттарын және 

микроэлектрониканың интегралды сызба 

жұмыстарының қағидаларын баяндайды. 

5) Құрал-саймандар 

мен жабдықтарды 

қолдану ережелерін 

сақтау 

1. Технологиялық процеске сәйкес технологиялық 

жабдықтарды іріктейді. 

2. Бөлшектерді қалпына келтірудің технологиялық 

процестерін жүргізеді. 

3. Орындаушылардың қауіпсіздік техникасын 

сақтауға бақылауды жүзеге асырады. 

6) Техникалық 

сұйықтықтарды және 

жанар-жағармай 

материалдарын 

қолдану 

1. Шиналарды, бөлшектерді сақтауды 

ұйымдастырады. 

2. Жанар-жағармай материалдарын сақтауды 

ұйымдастырады; 

3. Автокөліктерді ашық сақтауды ұйымдастырады. 

4. Автокөліктерді гаражда сақтауды ұйымдастырады. 

Осы модуль 

автокөлік пен оның 

агрегаттарының 

КҚ 03. 

Автомобильге 

техникалық 

КМ 03. 

Автомобильге 

техникалық 

1) Автокөліктің 

техникалық 

1. Қозғалтқыш ақауларының белгілерін айқындайды. 

2. Трансмиссия агрегаттары ақауларының белгілерін 

айқындайды. 



ақаулары 

белгілерін және 

диагностикалау 

әдістерін 

айқындау; 

бөлшектерді, 

тораптарды, 

жүйелерді және 

механизмдерді 

қалпына келтіру 

және жөндеу үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды 

сипаттайды. 

қызмет көрсетуді 

жүргізу және 

жөндеу 

қызмет көрсетуді 

жүргізу және 

жөндеу 

жағдайының өзгеру 

себептерін сипаттау 

3. Басқару механизмі ақауларының белгілерін 

айқындайды. 

4. Шанақ пен жүрістік бөлік ақауларының белгілерін 

айқындайды. 

2) Технологиялық 

жабдықтар мен 

құрылғыларды 

қолдану 

1. Құрылғылардың түрлерін ажыратады. 

2. Техникалық қызмет көрсету үшін техникалық 

құрылғыларды дұрыс қолданады. 

3. Құрылғымен жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік 

техникасын сақтайды. 

3) Автомобиль 

тораптарын, 

механизмдері мен 

агрегаттарын 

диагностикалау, 

техникалық қызмет 

көрсету 

1. Техникалық қызмет көрсетудің әдістерін 

айқындайды.  

2. Техникалық қызмет көрсетудің қағидаттарын 

айқындайды. 

3. Автомобильге техникалық қызмет көрсетудің 

техникалық регламентін сақтау. 

4. Диагностикалау әдістері мен құралдарын 

ажыратады және қолданады. 

5. Негізгі ақауларды және олардың себептерін 

анықтайды. 

6. Қабылдау және тиісті цехтың шеберіне беру үшін 

автокөліктің техникалық жай-күйін айқындайды. 

4) Бөлшектеу мен 

жуудан кейін 

бөлшектерді іріктеу 

1. Бөлшектерге қойылатын шарттар мен талаптарға 

байланысты болатты термиялық өңдеудің түрін 

таңдайды.  

2. Қолмен сомдау кезінде негізгі операцияларды 

орындайды. 

3. Суаруды, жұмсартуды, суытып қатайтуды, 

қалыптандыруды орындайды. 

4. Операцияларды орындау кезінде қауіпсіздік 

техникасын біледі. 

5) Бөлшектерді 

қалпына келтіру 

әдістерін қолдану 

1. Әр түрлі металдарды дәнекерлеуді орындайды. 

2. Қаңылтыр жұмыстарын орындайды. 

3. Электрлік және газдық дәнекерлеу режимін 

таңдайды. 

4. Электрлік және газдық дәнекерлеуді орындайды. 



5. Жұмыстарды орындау кезінде қауіпсіздік 

техникасын біледі. 

6) Автомобиль 

тораптарына, 

механизмдері мен 

агрегаттарын 

ағымдағы жөндеу 

жүргізу 

1. Иін-бұлғақты жетек механизмін бөлшектейді және 

жинайды.  

2. Газ тарату механизмі жүйесін бөлшектейді және 

жинайды. 

3. Майлау жүйесін бөлшектейді және жинайды. 

4. Салқындатқыш жүйесін бөлшектейді және 

жинайды. 

5. Қуаттандыру жүйесін  бөлшектейді және жинайды. 

6. Жұмыс жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын 

сақтайды. 

7) Ақаулы ведомостті 

жасақтау 

1. Технологиялық процеске сәйкес технологиялық 

жабдықтарды іріктейді. 

2. Бөлшектерді қалпына келтірудің технологиялық 

процестерін жүргізеді. 

3. Орындаушылардың қауіпсіздік техникасын 

сақтауға бақылауды жүзеге асырады. 

8) Жөндеудің 

технологиялық 

процесін әзірлеу 

1. Бөлшектерді қалпына келтіру әдістерін, 

бөлшектерді, тораптарды және аспаптарды жөндеу 

технологияларын қолданады және әзірлейді.  

2. Көлік кәсіпорнының жөндеу аймақтарында еңбекке 

техникалық нормалауды жүзеге асырады. 

3. Көлік кәсіпорнының жөндеу аймақтарын 

жобалайды. 

9) Жөндеу 

жұмыстарын 

нормалауды орындау 

1. Техникалық қызмет көрсету станцияларында жеңіл 

және жүк көліктеріне өндірістің технологиялық 

процестерін ұйымдастырады. 

2. Автокөлік кәсіпорнының технологиялық процесін 

ұйымдастырады. 

3. Автобус паркінің технологиялық процесін 

ұйымдастырады. 

 4. Жоспарлы-ескерту жөндеулерді жоспарлайды. 
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Осы модуль 

жұмыс 

нәтижелігін, 

нормативтік 

құжаттамаға 

сәйкес автокөлікке 

техникалық қызмет 

көрсету және 

жөндеу бойынша 

жұмысты 

жоспарлау және 

ұйымдастыру, 

жұмысқа 

бақылауды жүзеге 

асыру үшін қажетті 

машықтар мен 

дағдыларды 

сипаттайды. 

КҚ 04. 

Автокөлікті 

пайдалану 

теориясы 

КМ 04. 

Автокөлікті 

пайдалану 

теориясы 

1) Автомобиль және 

қозғалтқыштары 

теориясының 

негіздерін сипаттау 
 

1. Жылу қозғалтқышының жұмыс циклін сипаттайды. 

2. Қозғалтқыштың теориялық циклдерін сипаттайды. 

3. Қуаттылық және экономикалық көрсеткіштерді 

сипаттайды. 

4. Қозғалтқыштардың сипаттамаларын ескереді. 

5. Қозғалтқышты сынау қағидаттарын атайды. 

2) Автокөліктің 

пайдалану 

материалдарының 

қасиеттерін сипаттау 

1. Автокөліктің жанармайының физико-химиялық 

қасиеттерін сипаттайды. 

2. Автокөлік жағармайының қасиеттерін сипаттайды. 

3. Жанар-жағармайларды сақтау, тасымалдау 

шарттарын көрсетеді. 

4. Пайдалану материалдарының өзге де түрлерінің 

қызметтерін сипаттайды. 

Осы модуль 

автокөліктерге 

бастапқы 

диагностиканы, 

сервистік жөндеуді 

және  техникалық 

қызмет көрсетуді; 

автокөліктің 

электрлік және 

электрондық 

құрылғыларына 

жөндеу жүргізуді  

ұйымдастыру үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды 

сипаттайды. 

КҚ 05. 

Автомобильдерге 

техникалық 

қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру 

КМ 05. 

Автомобильдерге 

техникалық 

қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру 

1) Өндірістік 

бөлімшелердің 

жұмысын 

ұйымдастыру 

1. Технологиялық процеске сәйкес технологиялық 

жабдықтарды іріктейді. 

2. Бөлшектерді қалпына келтірудің технологиялық 

процестерін жүргізеді. 

3. Орындаушылардың қауіпсіздік техникасын 

сақтауға бақылауды жүзеге асырады. 

2) Жылжымалы 

құрам мен 

материалдық 

құндылықтардың 

сақталуын 

ұйымдастыру 

1. Техникалық қызмет көрсету станцияларында жеңіл 

және жүк көліктеріне өндірістің технологиялық 

процестерін ұйымдастырады. 

2. Автокөлік кәсіпорнының технологиялық процесін 

ұйымдастырады. 

3. Автобус паркінің технологиялық процесін 

ұйымдастырады. 

 4. Жоспарлы-ескерту жөндеулерді жоспарлайды. 

3) Автокөлік 

кәсіпорындары мен 

автомобильдерге 

1. Техникалық қызмет көрсету өндірісінің 

технологиялық процесін жобалайды. 



техникалық қызмет 

көрсету 

станцияларының 

өндірістік аймақтары 

мен учаскелерін 

жобалау 

2. Автокөлік кәсіпорны өндірісінің технологиялық 

процесін жобалайды.  

3. Автобус кәсіпорны өндірісінің технологиялық 

процесін жобалайды 

4. Технологиялық жабдықтарға іріктеуді жүзеге 

асырады. 

5. Өндірістің аймақтарды жобалайды. 

4) Конструкторлық 

және технологиялық 

құжаттаманы 

ресімдеу 

1.Өндірістік аймақтарды есептейді.  

2. Техникалық қызмет көрсету өндірісінің 

технологиялық процесін есептйді. 

3.Автокөлік өндірісінің технологиялық процесін 

есептейді. 

4. Автобус паркі өндірісінің технологиялық процесін 

есептейді. 

Осы модуль 

автокөліктің 

электрондық 

жабдықтарын 

диагностикалау 

құралдары мен 

технологияларын 

қолдану үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды 

сипаттайды.  

КҚ 06. 

Автомобильдің 

электр 

жабдықтарына 

техникалық 

қызмет көрсету 

және жөндеу 

жүргізу 

КМ 06. 

Автомобиль-дің 

электр 

жабдықтары-на 

техникалық 

қызмет көрсету 

және жөндеу 

жүргізу 

1) Электр 

жабдықтарымен 

техникалық 

жұмыстарды жүргізу 

1. Қосымша жабдықты орнату үшін автокөліктің 

электрлік сызбаларын айқындайды. 

2. Қосымша жабдықты баптайды. 

3. Жұмыстар жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын 

сақтайды. 

2) Электр 

жабдықтарының 

аспаптары мен 

агрегаттарын оларды 

желіге қоса схема 

бойынша орнату 

1. Қосымша жабдықты орнатудың негізгі 

қағидаттарын қолданады. 

2. Қосымша жабдықты баптайды. 

3. Жұмыстар жүргізу кезінде қауіпсіздік техникасын 

сақтайды. 

3) Электр 

жабдықтарының 

бөлшектері мен 

тораптарын тексеру 

аппаратурасында 

және тексеру 

құрылғыларында 

тексеруді орындау 

1. Тетіктің жұмыс қабілеттілігін тексереді. 

2. Бұғаттауға қарсы жүйенің жұмыс қабілеттілігін 

тексереді.  

3. Автоматты беріліс қорабынның жұмыс 

қабілеттілігін тексереді. 

4. «Круиз-бақылау» электрондық жүйесінің жұмыс 

қабілеттілігін тексереді. 

5. «Климат-бақылау» электрондық жүйесінің жұмыс 

қабілеттілігін тексереді. 



4) Электрондық 

басқару жүйелерін 

диагностикалау және 

жөндеу 

1. Жанармайды бүрку жүйесін басқару блогының 

функцияларын диагностикалайды. 

2. Бұғаттауға қарсы жүйені  басқару блогының 

функцияларын диагностикалайды. 

3. Автоматты беріліс қорабынның электрондық 

жүйесін басқару блогының функцияларын 

диагностикалайды. 

5) Аккумуляторлық 

жабдыққа 

техникалық қызмет 

көрсету бойынша 

жұмыстарды орындау 

1. Ұдайы тоқтағы электр машиналарының жұмысын 

сипаттайды. 

2. Ауыспалы тоқтағы электр машиналарының 

жұмысын сипаттайды. 

3. Ауыспалы тоқтағы электр машиналарын пайдалану 

дағдыларын біледі. 

4. Ұдайы тоқтағы электр машиналарын пайдалану 

дағдыларын біледі. 

6) 

Электромобильдердің 

жабдықтарына 

техникалық қызмет 

көрсету 

1. Бұғаттауға қарсы жүйенінің жүйесін 

диагностикалайды. 

2. Автоматты беріліс қорабынның электрондық 

жүйесін диагностикалайды. 

Осы модуль 

нормативтік 

құжаттамаға 

сәйкес 

автокөліктің тиімді 

және рационалды 

жұмысын 

ұйымдастыру үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды 

сипаттайды. 

Осы модуль 

техникалық 

КҚ 07. 

Логистикалық 

операциялардың 

әзірлемесі 

КМ 07. 

Логистикалық 

операциялар-дың 

әзірлемесі 

1) Логистикалық 

жүйелердегі 

автомобиль 

тасымалын 

басқарудың 

негіздерін сипаттау 

1. Жүктерді орналастыру қағидаларын сақтайды. 

2. Жүктерді тасымалддау жөніндегі қағидаларды 

сақтайды. 

3. Жолаушыларды тасымалдау қағидаларын 

сақтайды. 

2) Өндірісті 

басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйелерін қолдану 

1. Электрондық жабдықтарды пайдалану базасында 

диспетчерлік басқаруды ұйымдастыру қағидаттарын 

сипаттайды. 

2. Жүктерді тасымалдауды ұйымдастырудың 

ерекшеліктерін ескереді. 

3. Кәсіпорындарға және тұрғындарға көлік-

экспедициялық қызмет көрсетуді ұйымдастырудың 

негіздерін қолданады. 



құралдар мен 

техникалық 

процестерді 

пайдалану 

қауіпсіздігін 

арттырудың 

құралдары мен 

әдістерін, адам 

денсаулығына 

және қоршаған 

ортаға зиянды әсер 

етуді төмендету 

әдістерін қолдану 

дағдыларын 

меңгеру үшін 

қажетті  

білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды; 

кәсіпорын 

құрылымымен, 

жұмыс режимімен 

және кестесімен 

танысуды 

сипаттайды. 

3) Көлікті жүргізу  1. Жүргізушінің, жолаушының, жаяу жүргіншінің 

міндеттерін сипаттайды. 

2. Басқарушының, бағдаршамның, қиылыстардан өту 

ережелерінің талаптарын, қозғалыс жылдамдығына 

талаптарды орындайды. 

3. Арнайы сигналдардың, апаттық 

сигнализациялардың және апаттық аялдама 

белгілерінің мағынасын түсінеді. 

4. Автомагистральдар, тұрғылықты аймақта бойынша, 

темір жол жолдары арқылы маневр жасау, қозғалыс 

қағидаларын түсінеді.  

5. Тоқтау және аялдама қағидаларын сақтайды. 

6. Жол белгілері мен таңбаларының талаптарын 

сақтайды. 

4) Көлік 

кәсіпорнында жол 

қозғалысы 

қауіпсіздігі 

қызметінің жұмысын 

ұйымдастыру 

1. Көлік кәсіпорнында жол қозғалысы қауіпсіздігі 

қызметінің жұмысын ұйымдастырудың негіздерін 

сақтайды. 

2. Көлік құралдарын тану белгілерімен, ескерту 

құрылғыларымен жабдықтауға қойылатын 

талаптарды сақтайды.  

3. Қозғалыс қауіпсіздігі қызметі қызметкерлерінің 

лауазымдық міндеттерін біледі. 

5) Кәсіби қызмет 

саласындағы еңбек 

жағдайларына, 

жарақат алу қаупі бар 

және зиянды 

факторларға талдау 

жүргізу 

1. Жарақаттанудың және кәсіби аурудың себептерін 

түсінеді, оларды ескерту бойынша іс-шаралар 

әзірлейді. 

2. Өндірісте электр қауіпсіздігін, технологиялық 

процестердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 

негіздерін түсінеді.  

3. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету әдістерін және өрт 

сөндірудің техникалық құралдарын қолданады.   

4. Өндірісте өнеркәсіп экологиясының негізгі 

талаптарын сақтайды. 

6) Еңбекті қорғау 

бойынша 

нұсқаулықтар 

1. Еңбекті ғылыми ұйымдастырудың және 

нормалаудың негіздерін игереді. 



әзірлеу, 

қызметкерлерге 

нұсқаулық жүргізу 

2. Кәсіпорынның өндірістік бағдрламаларын 

жоспарлау, кірістерді, түсімдерді және жұмыстың 

табыстылығын жоспарлау дағдыларын игереді. 

3. Өндірістік процестердің экономикалық тиімділігін 

есептеу, кәсіпорын қорларының көрсеткіштерін 

есептеу, сметалық есеп өндірісі дағдыларын игереді. 

7) Техникалық 

қызмет көрсету және 

жөндеу жұмыстарын 

жүргізу кезінде 

жұмыс орындарында 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуын бақылау 

1. Жүргізуші еңбегінің психофизиологиялық 

негіздерін сипаттайды. 

2. Әр түрлі жарақаттар кезінде алғашқы медициналық 

көмек көрсету дағдылары болады. 

3. Зардап шеккендерге көмек көрсету кезінде 

әрекеттер ретін сақтайды. 

Осы модуль 

өндірістік 

шығындарға есеп 

жүргізу, жұмыс 

сметаларын жасау, 

материалдық 

ресурстарда 

қажеттіліктерді 

есептеу және 

экономикалық 

тиімділікке және 

шаруашылық 

қызметке талдау 

жүргізу үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды 

сипаттайды. 

КҚ 08. Жұмыс 

сметасының 

есебін және 

материалдық 

ресурстарға 

қажеттілікті 

орындау 

КМ 08. Жұмыс 

сметасының 

есебін және 

материалдық 

ресурстарға 

қажеттілікті 

орындау 

1) Меншіктің әртүрлі 

нысандарындағы 

кәсіпорындар 

қызметінің негізгі 

ерекшеліктерін 

сипаттау 

1. Нарық, кәсіпорынның өндірістік қорлары 

экономикалық түсініктерін қолданады. 

2. Өндірістік қызмет менеджементінің, маркетингтің 

және жоспарлаудың негіздерін қолданады. 

3. Сметалық құжаттамаларды әзірлеу дағдыларын 

игереді. 

2) Шығындар 

сметасын жасау 

1. Өндірістік шығындарға есеп жүргізу, жұмыс 

сметаларын жасауды игереді. 

2. Экономикалық тиімділікке және шаруашылық 

қызметке талдау жүргізуді игереді. 

3) Кәсіпорында 

болып жатқан 

экономикалық 

процестерді талдау, 

бағалау және 

тиімділігін анықтау 

1. Еңбекті ғылыми ұйымдастырудың және 

нормалаудың негіздерін игереді. 

2. Кәсіпорынның өндірістік бағдрламаларын 

жоспарлау, кірістерді, түсімдерді және жұмыстың 

табыстылығын жоспарлау дағдыларын игереді. 

3. Өндірістік процестердің экономикалық тиімділігін 

есептеу, кәсіпорын қорларының көрсеткіштерін 

есептеу, сметалық есеп өндірісі дағдыларын игереді. 

Осы модуль 

автокөлікті 

диагностикалау 

КҚ 09. Автокөлік 

құралдарын 

КМ 09. 

Автокөлік 

құралдарын 

1) Автокөлік 

құралдарының 

техникалық жай-

1. Автокөліктерді және агрегаттарды бөлшектейді. 

2. Бөлшектерге ақаулау және іріктеу жүргізеді. 



және жөндеу үшін 

жөндеу-

технологиялық 

жабдықтарды 

таңдау және 

пайдалану үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды 

сипаттайды. 
 
 
 

пайдалану 

ережелері  

пайдалану 

ережелері 

күйін 

диагностикалау, 

техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу  
 

3. Агрегаттарды толықтыруды, жинауды және 

сынауды орындайды. 

4. Қозғалтқыштың негізгі бөлшектерін жөндеуді 

жүзеге асырады. 

5. Электр жабдықтарын, трансмиссия бөлшектерін 

және басқару механизмдерін жөндеуді жүзеге 

асырады.  

6. Автокөлік шиналарын, шанақтарды және 

кабиналарды жөндеуді жүзеге асырады. 

2) Көлік 

құралдарының 

жекелеген түрлерін 

тіркеу, есепке алу, 

сертификаттау және 

техникалық 

байқаудан өткізу 

1. Конструкторлық құжаттардың бірыңғай 

стандарттарының стандарттаудың мемлекеттік жүйесі 

ережелерінің негізгі ережелерін қолданады. 

2. Нормативтік-техниканы қолданады. 

3. Автокөлікте сапаны бақылау жүйесінің негізгі 

ережелерін сипаттайды. 

3) Жол-көлік 

оқиғаларын сараптау 
1. Жол-көлік оқиғаларын жіктеуді біледі. 

2. Жол-көлік оқиғаларының негізгі себептерін атап 

шығады. 

3. Жол-көлік оқиғаларына сараптама жасау тәртібін 

атап шығады. 

 

 

 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек функциялары Модуль атауы 

және коды 

Оқыту нәтижесі Білім Дағдылары, 

іскерліктері 

Базалық модульдер 

Бұл модуль дене 

қасиеттерін және 

олармен байланысты 

қабілеттерін жетілдіру 

үшін қажетті білімдерді, 

БМ 01. Дене 

қасиеттерін 

дамыту және 

жетілдіру 

1) Денсаулықты нығайту және 

салауатты өмір салты 

қағидаттарын сақтау 

2) Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: икемдер мен 

дағдыларды үнемі жетілдіру 

жағдайында денсаулықты 

нығайтуды; кәсіптік маңызды 

дене және психомоторлық 

Модульді игеру 

нәтижесінде білім 

алушылар: дене 

тәрбиесінің әлеуметтік-

биологиялық және 

психофизиологиялық 



икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды.  

қабілеттерін дамытуды; өзін-

өзі бақылау және ағзаның 

функционалдық жағдайын 

бағалау дағдыларын меңгеруді 

үйренеді. 

негіздерін; дене және 

спорттық өзін-өзі 

жетілдіру негіздерін; 

салауатты өмір салты 

негіздерін меңгереді. 

 

Бұл модуль кәсіптік 

қызметте ақпараттық-

коммуникациялық  және 

цифрлық 

технологияларды 

қолдану үшін қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды сипаттайды.   

БМ 02. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

1) Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар негіздерін 

меңгеру 

2) Ақпараттық-анықтамалық 

және интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін 

пайдалану 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: цифрлық 

форматта жұмыс істеуді; 

«Цифрлық Қазақстан» 

бағдарламасының, «Қазақстан 

Республикасының 

Электрондық үкімет» 

сервисінің ресурстарын 

пайдалануды;  кәсіптік 

қызметте ақпараттық 

қауіпсіздікті сақтауды 

үйренеді. 

Модульді игеру 

нәтижесінде білім 

алушылар:  интернеттің 

цифрлық 

технологиялары мен 

ресурстарын; 

ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялардың 

мүмкіндіктерін 

меңгереді. 

Бұл модуль қазіргі 

заманғы экономикалық 

жүйенің қызмет ету 

заңдылықтары мен 

механизмдері туралы 

кешенді түсініктерді, 

кәсіпкерлік және 

іскерлік қарым-қатынас 

мәдениеті  қалыптастыру 

үшін қажетті білімдерді, 

икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды.   

 

БМ 03. 

Экономиканың 

базалық білімін 

және кәсіпкерлік 

негіздерін 

қолдану 

1) Экономикалық теория 

саласындағы негізгі 

мәселелерді меңгеру 

2) Кәсіпорында болып жатқан 

экономикалық процестерді 

талдау және бағалау 

3) Әлемдік экономиканың 

даму үрдістерін, мемлекеттің 

«жасыл» экономикаға 

көшуінің негізгі міндеттерін 

түсіну 

4) Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру мен 

жүргізудің ғылыми және 

заңнамалық негіздеріне ие 

болу 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: негізгі 

экономикалық мәселелерді, 

экономика теориясының 

тұжырымдамалық ережелерін 

және бизнес негіздерін 

түсінуді; сауатты іскерлік 

қарым-қатынас дағдыларын 

қолдануды үйренеді. 

 

Модульді игеру 

нәтижесінде білім 

алушылар: 

экономикалық теория 

негіздерін; 

экономикалық 

жүйелердің жалпы 

негіздерін; 

макроэкономика 

негіздерін; 

экономиканың өзекті 

мәселелерін; «Жасыл 

экономиканың» негізгі 

міндеттерін; кәсіпкерлік 

қызмет негіздерін; 

іскерлік қарым-қатынас 

негіздерін меңгереді. 



5) Іскерлік қарым-қатынас 

этикасын сақтау 

 

Бұл модуль әлемнің 

философиялық бейнесін 

зерттеу негізінде ойлау 

мәдениетін 

қалыптастыру; 

мәдениеттің мәні мен 

мақсатын түсіну; 

азаматтық құқықтар мен 

міндеттерді ұстану;  

қоғамның даму 

заңдылықтары мен 

перспективаларын, 

қазіргі әлемнің 

әлеуметтік-саяси 

үдерістерінің даму 

үрдістерін түсіну үшін 

қажетті білімдер, 

икемдер мен 

дағдыларды,  

сипаттайды. 

 

БМ 04. Қоғам мен 

еңбек ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік 

ғылымдар 

негіздерін 

қолдану 

1) Төзімділік пен белсенді 

жеке ұстанымды 

қалыптастыратын  моральдық-

адамгершілік құндылықтар 

мен нормаларды түсіну 

2) Әлемдік өркениеттегі 

Қазақстан Республикасы 

халықтарының мәдениетінің 

рөлі мен орнын түсіну 

3) Құқықтың негізгі салалары 

туралы мәліметтерді меңгеру 

4) Әлеуметтану мен 

саясаттанудың негізгі 

түсініктерін меңгеру 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар: негізгі 

философиялық ұғымдарды 

пайдалануды; 

философияның негізгі 

мәселесін және диалектика 

заңдарын түсінуді; әлемдік 

өркениеттегі Қазақстан 

Республикасы халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен орнын 

талдауды; 

жалпыадамзаттық 

адамгершілік құндылықтар 

мен гуманистік дүниетаным 

негізінде төзімділік танытуды; 

адам баласын жек көрушілік, 

экстремистік, радикалды және 

лаңкестік идеологияларды 

терістеуді; құқық нормаларын 

сақтауды; әлеуметтік өзара іс-

қимыл барысында 

қалыптасқан әлеуметтік және 

саяси қатынастар жүйесіне 

бағдарлауды үйренеді. 

 

Модульді игеру 

нәтижесінде білім 

алушылар: 

философияның негізгі 

ұғымдары мен 

заңдылықтарын; 

мәдениет, дін және 

өркениеттерді; 

мемлекеттік-құқықтық 

қатынастар мен 

құбылыстар жүйесін; 

азаматтар мен басқа да 

саясат субъектілерінің 

қоғамдағы өзара қарым-

қатынастары жүйесінің 

қызмет етуін меңгереді. 

 

Кәсіптік модульдер 

Деңгейі: "Білікті жұмысшы кадрлар" Біліктілігі: 3W07161303 - Автомобиль көлігін жөндеу шебері 

Бұл модуль қазіргі 

заманғы техникада 

механикалық 

қозғалыстың жалпы 

заңдарын қолдану үшін 

қажетті білімдерді, 

КМ 01. 

Бөлшектерді 

өңдеу 

1) Әр түрлі құрылымдық 

материалдарды қолдану және 

өңдеуді орындау 

2) Бөлшектер мен құрастыру 

қондырғыларының 

сызбаларын орындау 

Модульді оқу кезінде білім 

алушылар келесі білімді 

игереді: техникалық 

өлшеулердің әдістері мен 

әдістері, ауытқулар, 

шақтамалар мен қондырмалар 

Оқушылардың қол 

жеткізуге мүмкіндік 

беретін келесі 

жұмыстарды орындауы 

маңызды: 



біліктер мен дағдыларды 

сипаттайды. 

 

3) Бақылау-өлшеу құралдарын 

қолдану 

4) Шақтамалар мен қонулар 

жүйесін, кедір-бұдырлық 

квалитеттері мен 

параметрлерін қолдану 

5) Теориялық механика 

негіздерін және 

материалдардың кедергісін 

қолдану 

6) Машина бөлшектерінің 

негізгі сипаттамаларын ұсыну 

 - слесарлық жұмыстарды 

орындау әдістері мен 

тәсілдерін меңгеру; 

- төзімділікті, 

отырғызуды және кедір-

бұдырлықты таңдау; 

- сызбаларда дұрыс 

белгілеу. 

- бөлшектердің негізгі 

өлшемдерін есептеу; 

- заманауи құралдармен 

өлшеу. 

 

Осы модуль автокөлік 

жүйелерінің және 

агрегаттарының 

техникалық жай-күйіне 

бастапқы талдауды 

жүзеге асыру үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды сипаттайды.  

КМ 02. 

Бөлшектеу-

құрастыру 

жұмыстарын 

орындау  

1) Автомобиль 

агрегаттарының, 

тораптарының, аспаптары мен 

жүйелерінің жіктеу 

ерекшеліктері,   құрылысы 

мен жұмысын сипаттау 

2) Агрегаттарды, тораптарды 

және аспаптарды бөлшектеу-

құрастыру жұмыстарын 

орындау 

3) Электротехника негіздерін 

сипаттау 

4) Автомобильдердің 

электрлік және монтаждау 

схемаларын қолдану 

5) Құрал-саймандар мен 

жабдықтарды қолдану 

ережелерін сақтау 

6) Техникалық 

сұйықтықтарды және жанар-

жағармай материалдарын 

қолдану 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар мыналарды 

меңгереді: 

автокөлік классификациясын, 

автокөліктің жалпы 

құрылғысын және оның негізгі 

механизмдерін. 

 

Білім алушылардың 

мынадай машықтарды 

меңгереді:  

автокөлік жүйелерінің 

және агрегаттарының 

техникалық жай-күйіне 

талдау жүргізу бойынша 

машықтар мен 

дағдыларды, автокөлік 

түзілімдерін, 

агрегаттары мен 

механизмдерін 

бөлшектеу және жинау 

бойынша машықтар мен 

дағдыларды игеруге 

мүмкіндік беретін 

жұмысты орындауы. 

 



Осы модуль автокөлік 

пен оның 

агрегаттарының 

ақаулары белгілерін 

және диагностикалау 

әдістерін айқындау; 

бөлшектерді, 

тораптарды, жүйелерді 

және механизмдерді 

қалпына келтіру және 

жөндеу үшін қажетті 

білімдерді, машықтар 

мен дағдыларды 

сипаттайды.  

КМ 03. 

Автомобильге 

техникалық 

қызмет көрсетуді 

жүргізу және 

жөндеу 

1) Автокөліктің техникалық 

жағдайының өзгеру себептерін 

сипаттау 

2) Технологиялық жабдықтар 

мен құрылғыларды қолдану 

3) Автомобиль тораптарын, 

механизмдері мен 

агрегаттарын диагностикалау, 

техникалық қызмет көрсету 

4) Бөлшектеу мен жуудан 

кейін бөлшектерді іріктеу 

5) Бөлшектерді қалпына 

келтіру әдістерін қолдану 

6) Автомобиль тораптарына, 

механизмдері мен 

агрегаттарын ағымдағы 

жөндеу жүргізу 

7) Ақаулы ведомостті 

жасақтау 

8) Жөндеудің технологиялық 

процесін әзірлеу 

9) Жөндеу жұмыстарын 

нормалауды орындау 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар мыналарды 

игеруі тиіс: негізгі 

технологиялық жабдықтардың 

құрылғыларын және 

жұмысын; бөлшектерді, 

агрегаттар мен жүйелерді 

өлшеу және бақылау 

құралдарын; бөлшектердің 

тозуын және  контсрукторлық 

бірліктерді жіктеуді, 

бөлшектердің тозуының 

түрлерін; жабдықтарды 

пайдалану кезінде әр түрлі 

тозудың түрлеріне қарсы 

күрес шараларын. 

 

Білім алушылардың 

мынадай машықтарды 

меңгеруі маңызды: 

бөлшектер мен 

тораптардың тозуының 

көлемін айқындауы, 

олардың туындауының 

себептерін негіздеу; 

автокөліктерге сервистік 

қызмет көрсету және 

жөндеу жөніндегі 

техникалық регламентке 

сәйкес әрекеттердің 

реттілігін айқындауы; 

техникалық қызмет 

көрсетудің 

мамандандырылған және 

әмбебап станцияларында 

дианостиканы 

ұйымдастырудың 

нысанын айқындауы; 

автокөлік тораптарын 

және агрегаттарын 

қалпына келтіру,  

автокөлік  тораптарын 

және агрегаттарын 

бөлшектеу, жинау және 

ақауларды жою әдістерін 

айқындауға мүмкіндік 

беретін жұмысты 

орындайды. 

 

Деңгейі: "Орта буын маманы" Біліктілігі: 4S07161304 - Техник – механик 



Осы модуль жұмыс 

нәтижелігін, нормативтік 

құжаттамаға сәйкес 

автокөлікке техникалық 

қызмет көрсету және 

жөндеу бойынша 

жұмысты жоспарлау 

және ұйымдастыру, 

жұмысқа бақылауды 

жүзеге асыру үшін 

қажетті машықтар мен 

дағдыларды сипаттайды. 

 

КМ 04. 

Автокөлікті 

пайдалану 

теориясы 

1) Автомобиль және 

қозғалтқыштары теориясының 

негіздерін сипаттау 

2) Автокөліктің пайдалану 

материалдарының қасиеттерін 

сипаттау 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылардың 

мыналарды игереді: өндірістік 

аймақтардың жұмысын 

жоспарлауды, автокөлікке 

техникалық қызмет көрсетуді, 

пайдаланатын материалдарды 

сақтауды ұйымдастыруды. 

Білім алушылардың 

мынадай машықтарды 

меңгеруі маңызды: 

автокөлік  

кәсіпорындарының 

өндірістік аймақтарын 

және учаскелерін 

жобалауға; автокөлік 

кәсіпорнының 

технологиялық прцесін, 

техникалық қызмет 

көрсету станцияларын, 

автобус парктерін 

жобалауға және 

есептеуге мүмкіндік 

беретін жұмыстарды 

орындайды. 

Осы модуль 

автокөліктерге бастапқы 

диагностиканы, 

сервистік жөндеуді және  

техникалық қызмет 

көрсетуді; автокөліктің 

электрлік және 

электрондық 

құрылғыларына жөндеу 

жүргізуді  ұйымдастыру 

үшін қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды сипаттайды. 

КМ 05. 

Автомобильдерге 

техникалық 

қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру 

1) Өндірістік бөлімшелердің 

жұмысын ұйымдастыру 

2) Жылжымалы құрам мен 

материалдық 

құндылықтардың сақталуын 

ұйымдастыру 

3) Автокөлік кәсіпорындары 

мен автомобильдерге 

техникалық қызмет көрсету 

станцияларының өндірістік 

аймақтары мен учаскелерін 

жобалау 

4) Конструкторлық және 

технологиялық құжаттаманы 

ресімдеу 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылардың 

мыналарды игереді: 

автомобиль көліктерінің 

жылжымалы құрамына 

техникалық қызмет 

көрсетудің, пайдаланылмалы, 

құрылымдық және 

технологиялық факторлардың 

автокөліктің техникалық 

жағдайына әсер ету негіздерін 

Модульді зерделеу 

кезінде білім алушылар 

мыналарды меңгереді: 

автокөліктерді 

пайдалану және жөндеу 

жөніндегі 

нормативтерді;  

автокөліктердің 

электрлік және 

электрондық жүйелерін, 

олардың құрылғыларын, 

ерекшеліктері мен осы 

жүйенің негізгі 

ақауларын. 

 

Осы модуль 

автокөліктің 

электрондық 

КМ 06. 

Автомобильдің 

электр 

1) Электр жабдықтарымен 

техникалық жұмыстарды 

жүргізу 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылар мыналарды 

игеруі тиіс: диагностикалық 

Білім алушылардың 

автокөліктердің 

электрондық 



жабдықтарын 

диагностикалау 

құралдары мен 

технологияларын 

қолдану үшін қажетті 

білімдерді, машықтар 

мен дағдыларды 

сипаттайды.  

 

жабдықтарына 

техникалық 

қызмет көрсету 

және жөндеу 

жүргізу 

2) Электр жабдықтарының 

аспаптары мен агрегаттарын 

оларды желіге қоса схема 

бойынша орнату 

3) Электр жабдықтарының 

бөлшектері мен тораптарын 

тексеру аппаратурасында және 

тексеру құрылғыларында 

тексеруді орындау 

4) Электрондық басқару 

жүйелерін диагностикалау 

және жөндеу 

5) Аккумуляторлық жабдыққа 

техникалық қызмет көрсету 

бойынша жұмыстарды 

орындау 

6) Электромобильдердің 

жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсету 

жұмыстар жүргізуге арналған 

технологиялық жабдықтарды, 

деректер алмасу 

хаттамаларын, автокөліктің 

электрондық жүйелерін 

қабылдау және 

диагностикалау әдістерін; 

сондай-ақ оларға техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу 

кезінде қауіпсіздік 

техникасын. 

 

жабдықтарын 

диагностикалау және 

жөндеу жөніндегі 

жұмыстарды іс жүзінде 

орындайды. 

 

Осы модуль нормативтік 

құжаттамаға сәйкес 

автокөліктің тиімді және 

рационалды жұмысын 

ұйымдастыру үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды сипаттайды. 

Осы модуль техникалық 

құралдар мен 

техникалық процестерді 

пайдалану қауіпсіздігін 

арттырудың құралдары 

мен әдістерін, адам 

денсаулығына және 

қоршаған ортаға зиянды 

КМ 07. 

Логистикалық 

операциялардың 

әзірлемесі 

1) Логистикалық жүйелердегі 

автомобиль тасымалын 

басқарудың негіздерін 

сипаттау 

2) Өндірісті басқарудың 

автоматтандырылған 

жүйелерін қолдану 

3) Көлікті жүргізу  

4) Көлік кәсіпорнында жол 

қозғалысы қауіпсіздігі 

қызметінің жұмысын 

ұйымдастыру 

5) Кәсіби қызмет саласындағы 

еңбек жағдайларына, жарақат 

алу қаупі бар және зиянды 

факторларға талдау жүргізу 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылардың 

мыналарды игереді: өндіріске 

басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін 

және қолданбалы 

бағдарламалар пакетімен 

практикалық жұмысты. 

 

Білім алушылардың 

мынадай машықтарды 

меңгереді:  

электрондық есептеуіш 

машиналар базасында 

диспетчерлік басқаруды 

ұйымдастыруға; 

тасымалдау процесін 

ұйымдастыру кезінде 

оңтайлы бағыттарды 

айқындауға мүмкіндік 

беретін жұмыстарды 

орындауы маңызды. 

 



әсер етуді төмендету 

әдістерін қолдану 

дағдыларын меңгеру 

үшін қажетті  білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды; кәсіпорын 

құрылымымен, жұмыс 

режимімен және 

кестесімен танысуды 

сипаттайды. 

 

 

6) Еңбекті қорғау бойынша 

нұсқаулықтар әзірлейді, 

қызметкерлерге нұсқаулық 

жүргізу 

7) Техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу 

жұмыстарын жүргізу кезінде 

жұмыс орындарында 

қауіпсіздік техникасының 

сақталуын бақылау 

Осы модуль өндірістік 

шығындарға есеп 

жүргізу, жұмыс 

сметаларын жасау, 

материалдық 

ресурстарда 

қажеттіліктерді есептеу 

жәнеэкономикалық 

тиімділікке және 

шаруашылық қызметке 

талдау жүргізу үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды сипаттайды. 

 

 

КМ 08. Жұмыс 

сметасының 

есебін және 

материалдық 

ресурстарға 

қажеттілікті 

орындау 

1) Меншіктің әртүрлі 

нысандарындағы 

кәсіпорындар қызметінің 

негізгі ерекшеліктерін 

сипаттау 

2) Шығындар сметасын жасау 

3) Кәсіпорында болып жатқан 

экономикалық процестерді 

талдау, бағалау және 

тиімділігін анықтау 

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылардың 

мыналарды игереді: өндірістік 

аймақтардың жұмысын 

жоспарлауды, автокөлікке 

техникалық қызмет көрсетуді, 

пайдаланатын материалдарды 

сақтауды ұйымдастыруды. 

 

 

Білім алушылардың 

мынадай машықтарды 

меңгеруі маңызды: 

автокөлік  

кәсіпорындарының 

өндірістік аймақтарын 

және учаскелерін 

жобалауға; автокөлік 

кәсіпорнының 

технологиялық прцесін, 

техникалық қызмет 

көрсету станцияларын, 

автобус парктерін 

жобалауға және 

есептеуге мүмкіндік 

беретін жұмыстарды 

орындайды. 

 

Осы модуль автокөлікті 

диагностикалау және 

жөндеу үшін жөндеу-

технологиялық 

жабдықтарды таңдау 

КМ 09. Автокөлік 

құралдарын 

пайдалану 

ережелері 

1) Автокөлік құралдарына 

техникалық жай-күйін 

диагностикалау, техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу  

Модульді зерделеу кезінде 

білім алушылардың 

мыналарды игереді: 

бөлшектерді, тораптарды және 

агрегаттарды қалпына келтіру 

Білім алушылардың 

мынадай машықтарды 

меңгереді: 

Жөндеу аймақтарын 

жоспарлауға; еңбекті 



және пайдалану үшін 

қажетті білімдерді, 

машықтар мен 

дағдыларды сипаттайды. 

 

2) Көлік құралдарының 

жекелеген түрлерін тіркеу, 

есепке алу, сертификаттау 

және техникалық байқаудан 

өткізу 

3) Жол-көлік оқиғаларын 

сараптау 

және жөндеу технологиясын; 

көлік кәсіпорнының жөндеу 

аймақтарында еңбекті 

техникалық нормалауды; 

автокөлік кәсіпорнының 

жөндеу аймақтарын 

жобалаудың негіздерін; 

диагностикалық шам 

жұмысын және ақау кодтарын 

көрсету режимін; диагностика 

жүргізу сызбасын; ақау 

кодтарының диагностикалық 

карталарын; басқарудың 

автокөлік жүйесінің әдеттегі 

ақауларын; диагностика 

жүргізуге арналған аспаптап 

мен жабдықтарды біледі. 

 

нормалауға және 

машиналық уақытты 

есептеуге; 

диагностиканы 

ұйымдастыруға 

мүмкіндік беретін 

жұыстарды орындайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТІЗІМІ 

 

№ Атауы Техникалық сипаттама Құрылғының тағайындалуы Құрылғы 

пайдаланылатын 

модуль(дер) 

Ескерту 

1.  «Автокөліктің 

тұтандыру 

жүйесі» 

диагностикалық 

стенді 

Техникалық сипаттамалары: 

Зерттелетін тұтану жүйелерінің 

түрі контактілі, индуктивті 

сенсормен байланыссыз, 

Холл сенсорымен байланыссыз 

Тұтынылатын қуат, Вт – 500 

артық емес 

Айнымалы ток желісінен қуат 

көзі, 220 ± 20 В 

Жиілігі, 50-60 Гц 

Стенд электр жабдықтарының 

қорек көзі тұрақтандырылған 

кернеуді қамтамасыз етеді, 14,2 

± 0,5 U 

Жүктеме тогы, 15 A 

Қозғалтқыштың иінді білігі 

имитаторының жылдамдығы 

тұтану таратқыш жетегінің 

жұмыс жиілігінің барлық 

диапазонында, диапазонда 

бірқалыпты реттелуі тиіс: 

ең аз, 600 артық емес 

максималды , кем дегенде-3000 

Габариттік өлшемдері, 900 х 

700 х 500 мм 

Таза салмағы, артық емес, 36 кг 

Құрамы:  

1) контактілі тұтану жүйесі;  

индуктивті сенсормен 

байланыссыз тұтану жүйесі;   

2) Холл сенсорымен байланыссыз 

тұтану жүйесі;  

3) тұтану аппараттарының электр 

жетегі;   

4) стробоскоп;  

5) вакуумдық тестер;   

6) пайдалану ақауларының 

тапсырма (имитация) блогы. 

КМ 05,  

КМ 06 

 



2.  «Жеңіл 

автомобильдердің 

дөңгелектерін 

теңгерімдеу» 

стенд-тренажері 

Теңдестіру машинасының 

техникалық сипаттамалары:  

Модель түрі: Автомат 

Электр қозғалтқышының қуаты, 

кемінде 0,25 кВт 

Доңғалақтың макс. салмағы, 65 

кг кем емес 

Жиектің ені диапазонда, мм 38-

ден кем емес, 508-ден артық 

емес  

Қорек, В / Гц 220/50 

Доңғалақтың макс. диаметрі 

кемінде, мм, 840 

Жиектің диаметрі диапазонда, 

мм, 254-тен кем емес 610-ға 

дейін 

Біліктің диаметрі кемінде, мм, 

36 

Тест уақыты, с, 8-ден артық 

емес 12-ден артық емес 

Макс. айналу жиілігі кемінде, 

айн / мин 220 

Кінараттық артық емес, г, ± 1 

Шу деңгейі артық емес, дБ <70 

Нетто салмағы артық емес, кг, 

120 

Брутто салмағы артық емес, кг, 

159 

ДхШхВ қаптамасындағы 

габариттер, мм, 990x770x1160 

артық емес 

Құрамы: 

1) жеңіл автомобильдердің 

дөңгелектеріне арналған 

теңдестіру станогы жиынтығы;  

2) өлшемі 13 дюймнен кем емес 

шина мен доңғалақ жиынтығы; 

3) жүктердің оқу жиынтығы; 

4) дөңгелектерді теңдестіруге 

арналған құралдар жиынтығы. 

КМ 04,  

КМ 05 

 



3.  "Автомобильдің 

гидравликалық 

тежегіш жүйесі" 

зертханалық 

стенді 

Техникалық сипаттамалары: 

Гидравликалық жетектегі 

қысым: номиналды 4...6 МПа, 

максималды 10...12 МПа  

Вакуумдық күшейткіштің 

қысымы-0,04 МПа кем емес 

пневматикалық жүйедегі қысым 

— 0,5 МПа артық емес 

басқыштардағы күш-147...490 Н  

Педальдың еркін жүрісі-3...5 мм  

Педальдың толық жүрісі-150 

мм артық емес  

СТС-3 рычагының еркін 

жүрісі...4 басу  

Қуат көзі: тұрақты ток, 

номиналды кернеуі 12 В 

Тұтынылатын қуат-180 Вт 

артық емес 

Габариттік өлшемдері, салмағы 

1200х350х810 мм, 40 кг. 

Құрамы: ақаулықтарды енгізу 

мүмкіндігі бар, алдыңғы тежегіш 

механизмі бар жүйенің түйіндері 

бар қолданыстағы модель, 

бақылау-өлшеу аппаратурасы, 

оқу-әдістемелік қамтамасыз ету, 

шу деңгейі төмен компрессор 8 

атм (68 Дб артық емес). 

КМ 04,  

КМ 05 

 

4.  «Рульдік басқару 

электр 

күшейткіші» 

стенд-планшеті 

Габариттік өлшемдері, 850 х 

1200 х 200 мм артық емес 

Салмағы, 20 кг артық емес 

Стенд-планшет қалыңдығы 

кемінде 8 мм алюминий 

профилімен жиектелген МДФ-дан 

жасалған негіз болып табылады. 

Негізге алдыңғы жетекті жеңіл 

автомобильдің рульдік басқару 

электр күшейткішінің түрлі-түсті 

графикалық бейнесі бар субстрат 

желімделген және табиғи 

элементтер: рульдік басқару 

электр күшейткіші бекітілген. 

КМ 03, 

КМ 06 

 



5.  "Артқы аспа 

агрегаттары" 

стенд-тренажері 

Габариттік өлшемдері, артық 

емес: 

ұзындығы-1300 мм.  

ені-1050 мм. 

биіктігі-1100 мм. 

салмағы (таза) - 110 кг. 

Салмағы (брутто) - 135 кг. 

Жеткізу жиынтығы: 

Атауы Саны 

"Артқы аспа агрегаттары" 

Стенд-тренажері 1 дана. 

Паспорт 1 дана. 

Құрастыру және бөлшектеу 

жөніндегі Нұсқаулық 1 дана. 

Құрал жиынтығы 1 дана. 

Стендтің құрамына келесі жаңа, 

сериялық түрде "ВАЗ" 

маркасының артқы доңғалақты 

автомобильдеріне орнатылған 

бөлшектер мен түйіндер кіреді:  

1. Төменгі бойлық жолақ-2 

дана.  

2. Жоғарғы бойлық жолақ – 2 

дана. 

3. Көлденең жолақ-1 дана.  

4. Артқы ось корпусы-1 дана.  

5. Аспалы серіппе-2 дана.  

6. Артқы амортизатор-2 дана.  

7. Аспалы серіппенің төменгі 

оқшаулағыш төсемі-2 дана.  

8. Сығымдау буфері-2 дана.  

9. Жоғарғы оқшаулағыш 

серіппелі тығыздағыш-2 дана.  

10. Аспалы серіппенің 

жоғарғы тірегі-2 дана.  

11. Стойка тетігі жетегінің 

қысымды реттегіштің – 1 дана.  

12. Төменгі бойлық штанганы 

бекіту кронштейні-2 дана.  

13. Тежегіш қысым реттегіші-1 

дана.  

14. Қысым реттегіш жетегінің 

тұтқасы-1 дана. 

КМ 04, 

КМ 05  

 

6.  "CAN автомобиль 

сканерлері" оқу 

тренажері 

Бірінші типтегі сканердің 

техникалық сипаттамалары: 

Өлшемдері (Dxshhv) 170 x 120 x 

40 мм 

Салмағы (жалғағыш сымдары 

жоқ) 325 г 

Кешен технологияда жұмыс 

істейтін әртүрлі сканерлердің екі 

түрін қамтиды: 

- сканердің бірінші түрі борттық 

диагностикалық жүйенің 

қателіктерінің жадын оқу және 

өшіру үшін жүзеге асыра алады; 

КМ 05, 
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- сканердің екінші түрі-ашық 

диагностикалық платформасы 

бар әмбебап мультимарк, 

кіріктірілген мини-принтер, 

еуропалық, азиялық және 

американдық автомобильдердің 

диагностикалық бағдарламалық 

жасақтамасы, электронды 

басқару жүйелері (ECU/ECU). 

Келесі Басқару жүйелерінің 

диагностикасы: қозғалтқыш, 

автоматты беріліс, ABS/PBS, 

қауіпсіздік жастықтары, круизді 

бақылау, климатты бақылау, 

иммобилайзер, аспаптар 

тақтасы, тұрақ жүйесі, 

пневматикалық аспа, навигация 

жүйесі және т. б. 

нақты уақыт режимінде басқару 

жүйесінің ағымдағы 

параметрлерін сандық және 

графикалық түрде шығару; 

жетектерді басқару; 

коннекторлардың орналасуын 

және олардағы контактілерді 

бөлуді көрсету; сервистік 

хабарламаларды қалпына келтіру 

және орнату; майды бақылау; 

иммобилайзерді блоктан шығару; 

ноутбук; опция кодтау; негізгі 

параметрлер; бейімделу 

параметрлері; функционалдық 

тесттер; ESP жүйесін тексеру; 

дөңгелектердің айналу бұрышын 

инициализациялау; мультиметр; 

осциллограф; ABS соленоидтарын 

желдету, статикалық тест, оқу. 

Қолдау көрсетілетін деректер 

алмасу хаттамалары: ISO 9141-2 

K/L желілері; жыпылықтайтын 

код; SAE-J1850 DLC (GM...); 

SAE-J1850 SPC (Ford); CAN ISO 

11898 ISO 15765-4 (OBD); 

7.  Қол 

құралдарының 

жиынтығы 

 Бірінші кейс құрамындағы 

құрал-саймандар жинағы: 

1/4"DR 

Бастары (головки): 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; 

Бастары ұзын: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13 мм; 

D/сыртқы TORX басшылары: E4, 

E5, E6, E7, E8 мм; 

Ратчет 45; 

КМ 01, 
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Ұзартқыштар: 50, 100 мм; 

Икемді ұзартқыш 150 мм; 

Т-тәрізді жаға 115 мм; 

Кардан топсасы; 

Қосылатын квадраты бар 

бұрағыш. 

1/2"DR 

Бастары: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 

мм; 

Бастары ұзын: 14, 15, 17, 19, 22 

мм; 

D/сыртқы TORX басшылары: E10, 

E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22 

мм; 

Шам бастары: 16, 21 мм; 

Ратчет 45; 

Ұзартқыштар: 125, 250 мм; 

Сырғымалы жалғастырғыш тетік.; 

Кардан топсасы; 

5/16 бит адаптері". 

Кірістірілген биттер 

Алтыбұрышты: 3, 4, 5, 6; 

Шлицті: 4, 5.5, 6.5; 

Ph: 1, 2; 

Pz: 1, 2; 

Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, 

T30. 

5/16 " Биттер 

Алты қырлы: 8, 10, 12, 14; 

Шлицті: 8, 10, 12; 

Ph: 3, 4; 

Pz: 3, 4; 

Torx: T40, T45, T50, T55, T60. 

Кілттер 



Біріктірілген кілттер: 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 мм; 

Алты қырлы кілттер: 1.27, 1.5, 2, 

2.5 мм. 

Бұрауыштар 

Шлицті: 6.5x100, 8x150; 

Крест: 1x75, 2x100. 

Топсалы губка құралы 

Бокорезы; 

Ауыспалы кенелер; 

Пассатижи. 

Магнитті телескопиялық тұтқа; 

Автотестер 

 

Екінші кейс құрамында құрал-

саймандар жинағы импорттық 

автомобильдер жөндеу үшін : 

Ұштық бастиектер, жетек 1/4": 4, 

4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14 мм-13 дана; 

Бастары ұзын, жетек 1/4": 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 мм-10 дана; 

Ұзартқыштар, жетек 1/4": 50 мм, 

100 мм - 2 дана; 

Сырғымалы Т-тәрізді тұтқа, жетек 

1/4" 115 мм-1 дана; 

Кардан топсасы, жетек 1/4 " - 1 

дана; 

Сызат түсетін кілт, жетек 1/4 " - 1 

дана; 

Бұрауыш тұтқасы 1/4 " - 1 дана; 

1/4" х 1/4"бит ұстаушы; 

1/2" х 5/16"бит ұстаушы; 



Ұштық бастиектер, жетек 1/2": 10, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 27, 32, 34 мм-16 дана; 

Ұштық бастиектер, жетек 1/2": 

3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 11/16", 3/4", 

13/16", 7/8", 1-3/16" - 9 дана; 

Ұзартқыш, жетек 1/2", 125 мм-1 

дана; 

Ұзартқыш, жетек 1/2", 250 мм-1 

дана; 

Сырғымалы Т-тәрізді тұтқа, жетек 

1/2" 300 мм-1 дана; 

Кардан топсасы, жетек 1/2 " - 1 

дана; 

Сызат түсетін кілт, жетек 1/2 " - 1 

дана; 

Ұштықты білте бастиектер, жетек 

1/2": 16, 20.8 мм-2 дана; 

Жетегі 1/4 "және 1/2" металл 

дискілер-2 дана; 

Біріктірілген сомын кілттер: 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19 мм-13 дана; 

Екі жақты топсалы ұштары бар 

кілттер: 8х9, 10x11, 12x13, 14x15 

мм - 4 дана; 

"Ішкі алтыбұрыш" профилі бар 

бекіткіштерге арналған бұрыштық 

кілттер: 1.5, 2, 2.5 мм -3 дана; 

Бұрағыш тұтқасы бит ұстағышпен 

қайтымды; 

1/4 бит": шлицті: 4, 5.5, 6.5 мм; 

PHILIPS: PH1, PH2; POZIDRIV: 

PZ1, PZ2; TORX: T10, 15, 20, 25, 



27, 30, 40; алтыбұрыш: 3, 4, 5, 6, 

мм; 

1/4 " 1/4 " адаптер-20 дана 

5/16" биттері: шлицті: 8, 10 мм; 

PHILIPS: PH3, PH4; POZIDRIV: 

PZ3, PZ4; TORX: T45, 50, 55, 60; 

алтыбұрыш: 10, 12 мм; 

Он екі қырлы: М6, 8, 10, 12, 14, 16 

- 18 дана; 

Іс. 

 

Үшінші кейсте майды 

ауыстыруға арналған құралдар 

жиынтығы бар : 

1/4 " алтыбұрышты бастиектер, 10 

дана: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 

мм; 

1/4 " Е-бастиектер Torx 

(жұлдыздар), 5 дана: Е4, Е5, Е6, 

Е7, Е8; 

1/4 " ұзартылған алтыбұрышты 

бастар, 5 дана: 8, 10, 11, 12, 13 мм; 

1/4 " ұзартқыштар: 50, 150 мм; 

1/4 " икемді ұзартқыш 150 мм; 

1/4 " қосылатын квадрат бұрағыш; 

1/4 " Шар шарнирі; 

1/4 " Жылдам лақтырылатын 

Ратчет, 72 тіс; 

1/4 "жылжымалы адаптер 1/4" 

(М)х3/8 " (F); 

Пластикалық ұстағыштағы 

алтыбұрыштар жиынтығы: 1.5, 2, 

2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 мм; 

Алтыбұрышты кілт - 12 мм; 



1/4 " биттері: шлицті: 3, 4, 5, 6, 7 

мм; крест (РН): 0, 1, 2, 3, 4; крест 

(PZ):1, 2, 3, 4; Torx ("жұлдызша"): 

Т10, Т15, Т20, Т25; 

1/4"1/4" битіне арналған Адаптер; 

1/2 " алтыбұрышты бастиектер, 14 

дана: 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 24, 27, 30, 32 мм; 

1/2" Е-бастиектер Torx 

(жұлдыздар), 8 дана: Е10, Е11, 

Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22; 

1/2 " ұзартылған он екі қырлы бас 

17 мм; 

1/2 " магниттік шам басшылары: 

16 және 21 мм; 

1/2 " ұзартқыштар: 125 және 250 

мм; 

1/2 "жылжымалы адаптер 1/2" 

(М)х3/8 " (F); 

1/2 " Шар шарнирі; 

1/2 " Жылдам лақтырылатын 

Ратчет, 72 тіс; 

5/16" биттері: шлицті: 8, 10, 12 

мм; крестті (Ph): 1, 2, 4; крестті 

(Pz): 2, 3, 4; алтыбұрышты (Hex): 

14, 17 мм; Torx (жұлдыздар): Т8, 

Т10, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50, Т55, 

Т60; Spline (12-гр. "Жұлдызша"): 

М8, М10, М12, М14; тетраэдрлік: 

8, 9, 10, 11 мм; 

5/16"1/2" битке арналған Адаптер; 

Аралас кілттер, 17 дана: 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 24, 27 мм; 



Қиық алтыбұрышты гайка 

кілттері, 3 дана: 8х10, 9х11, 10х12 

мм; 

"Краб" май сүзгілерінің кілті 65-

120 мм; 

Бұрауыштар: шлицті 5, 5х100 мм, 

кресті Phillips: 3х150 мм, Torx 

(жұлдыз): Т15х100, Т20х100, 

Т25х125; 

Ауыспалы кенелер (гебельстер): 

9" (225 мм); 

Сауда белгілері: 6" (150 мм); 

Длинногубцы: 6" (150 мм); 

Бүйір кескіштер: 6" (150 мм); 

Телескопиялық тұтқасы бар 

Магнит; Пластикалық кейс. 

8.  Оталдыру 

білтелерін 

тексеру аспабы 

Ұшқын тұтату шырақтарын 

тазалауға және тексеруге 

арналған бұйымдар жиынтығы 

м14х1,25 корпусындағы 

бұранда және 12-ден 19 мм-ге 

дейінгі бөліктің бұранда 

ұзындығы бар ішкі жану 

қозғалтқыштарының ұшқын 

тұтану шырақтарын пайдалану 

кезінде диагностикалау және 

диагностикалау алдында 

техникалық қызмет көрсетуге 

арналған. 

Жинақ екі құрылғыдан тұрады: 

• оталдыру ұшқындарын 

тазалауға арналған аспап. 

Оқшаулағыштың корпусында, 

жылу конусында және Шам 

электродтарында құм ағынды 

тазарту және сығылған ауамен 

үрлеу арқылы күйіктер мен басқа 

да ластануларды жоюды 

қамтамасыз етеді. Тазарту үшін 

0,14-0,18 ММ дән мөлшері бар 

кварцты құм қолданылады. 

Сығылған ауа желісіне қосылған. 

• ұшқынның ұшқындарын 

тексеруге арналған аспап. Шам 

электродтары арасындағы 

саңылауларды бақылауды және 

реттеуді, сынақ камерасындағы 

берілген қысым кезінде 

КМ 05,  
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шырақтардың герметикалығына 

және ұшқынның үздіксіз пайда 

болуына сынауды қамтамасыз 

етеді. Камерадағы сығылған 

ауаның қысымы пневматикалық 

күшейткіштің көмегімен 

жасалады. Шығарылған қысымды 

бақылау-шығыс клапанының 

көмегімен. Ұшқынның пайда 

болуы жоғары кернеудің 

кіріктірілген көзінен басталады. 

Пайдаланудың қарапайымдылығы 

үшін құрылғы тақтасында шам 

электродтары арасындағы 

алшақтыққа байланысты сынақ 

қысымының мәндерінің кестесі 

бар. 

9.  "ВАЗ 2108-17 

беріліс қорабы" 

оқу тренажері 

Стенд-тренажер алдыңғы 

доңғалақты жеңіл 

автомобильдердің беріліс 

қораптарының конструкциясын, 

олардың жұмыс істеу 

принциптері мен жұмыс 

режимдерін зерделеу, сондай-ақ 

"Автомобиль техникасының 

құрылысы", "Автомобиль 

техникасын пайдалану", 

"Автомобиль техникасының 

конструкциясы және есебі" 

курстарында автомобильдің 

беріліс қораптарын 

диагностикалау, техникалық 

қызмет көрсету және жөндеу 

бойынша бастапқы дағдыларды 

қалыптастыру бойынша 

Құрамы:  

қолмен бес жылдамдықты беріліс 

қорабы,  

Лада 2108-17 автокөліктеріне 

сериялық орнатылған;  

ұялы кантователь;  

қол құралдарының жиынтығы, 

паспорт;  

беріліс қорабын құрастыру-

бөлшектеу жөніндегі нұсқаулығы  
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практикалық жұмыстар кешенін 

жүргізуге арналған. 

Техникалық сипаттамалары: 

Габариттік өлшемдері, 860 х 

670 х 1250 мм 

Салмағы, 50 кг 

10.  Инжекторлық 

ІЖҚ ВАЗ (16 кл. 

DОНС) 

Стендтің техникалық 

сипаттамалары: 

Зерттелетін қозғалтқыштың 

номиналды қуаты, кемінде 72 

кВт 

Иінді біліктің номиналды 

айналу жиілігі, 5600мин-1 кем 

емес 

Қозғалтқыштың иінді білігінің 

ең жоғары айналу моменті, 

кемінде 145Нм 

Ең жоғары айналу сәті кезінде 

иінді біліктің айналу жиілігі, 

4000мин-1 кем емес 

Цилиндрге клапандар саны, 

кемінде: 4 

Цилиндрлердің жұмыс тәртібі: 

1-3-4-2 

Сығу дәрежесі, кемінде: 11 

Жұмыс көлемі, 1,596 л кем емес 

Қозғалтқышты іске қосу 

құрылғысы: электр стартері 

Қозғалтқыш элементтерін 

электрмен қоректендіру:  

 - басқару жүйесі 

элементтерінің қоректену 

кернеуі, 12 В  

 - токтың түрі: Тұрақты 

Құрамы: сипаттамаға сәйкес 

"қолданыстағы инжекторлық ІЖҚ 

ВАЗ (16 кл. DОНС)" зертханалық 

стенд, паспорт, пайдалану 

жөніндегі нұсқаулық. 

Зертханалық жұмыстардың 

мынадай тізбесін жүргізу 

жөніндегі әдістемелік нұсқаулар: 

1. Бензинді қабылдау құбырына 

бүрку арқылы қозғалтқыштың 

дизайн ерекшеліктерін, оған 

техникалық қызмет көрсету 

ережелері мен тәртібін зерттеу. 

2. Бензинді бүрку арқылы 

қозғалтқыштың басқару жүйесінің 

Электр жабдықтары мен 

датчиктерін зерттеу. 

3. Қозғалтқыш цилиндрлеріндегі 

қысу қысымын тексеру. 

4. Қозғалтқышты басқару жүйесін 

кешенді диагностикалау. 

5. Газ тарату механизмі жетегінің 

тісті белдігін ауыстыру. 

6. Бензин сорғысын ауыстыру 

(жөндеу). 

7. Салқындатқыш пен майлау 

майын ауыстыру. 
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 - ток көздері: 

аккумулятор батареясы, 

штаттық электр генераторы 

Иінді біліктің айналу бағыты - 

оң (иінді біліктің ұшынан) 

Майлау жүйесі: аралас, қысым 

және бүрку 

Салқындату жүйесі: сұйық, 

жабық, мәжбүрлі айналымы бар 

Картердің желдету жүйесі: 

мәжбүрлі, май бөлгіш арқылы 

сорып алу 

Габариттік өлшемдері, артық 

емес: ұзындығы 1100 мм, ені 

1000 мм, биіктігі 1450 мм 

Салмағы, 220 кг артық емес 

8. Салқындатқыш сұйықтық 

ағынының термореттегішін 

ауыстыру. 

9. Тартқыш релені реттеу және 

стартердің графитті 

байланыстарын ауыстыру. 

10. Аккумуляторлық батареяға 

қызмет көрсету. 
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