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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

 

Атауы (мамандықтың 

коды және атауы) 

«10410500» Су көлігін пайдалану (бейін бойынша) 

Біліктілік коды және атауы  3W10410502 - Рөлші (ұстаушы) 

4S10410508 - Техник- кеме жүргізуші; 

ТжКБ ұйымы (әзірлеуші) «Есенов колледжі» ЖШС 

Әзірлеуші серіктестер: «Көлік комитетінің Қазақстан кеме қатынасының тіркелімі»  Батыс аймағы  

БББ мақсаты:  Теңіз кемелерінде жоғары деңгейдегі білікті және сапалы мамандарын дайындауды қамтамасыз ету. 

"Су көлігін пайдалану" мамандығы бойынша нақты негізгі білім беру бағдарламасының мазмұнына 

байланысты мынадай міндеттер түрлерін шешуге дайын болуы тиіс: 

ғылыми-техникалық проблеманың, техникалық тапсырманың жай-күйін талдау және әдеби және патенттік 

көздерді іріктеу және зерделеу, басқа мамандардың ұстанымдары мен пікірлерін ескере отырып, ғылым 

мен техниканың аралас салаларының даму болжамдарын пайдалану негізінде теңіз техникасы мен 

технологияларын жобалаудың мақсаттары мен міндеттерін белгілеу; 

жобаланатын кемелерді, теңіз техникасы құралдарын, олардың корпустық конструкцияларын, 

Энергетикалық қондырғыларды, құрылғыларды, жүйелер мен жабдықтарды технологиялық пысықтау; 

өндірістік ұжымның жұмысын ұйымдастыру, әр түрлі пікірлер жағдайында басқарушылық шешімдер 

қабылдау; 

әдеби және патенттік дереккөздерді таңдау және зерттеу негізінде су көлігі саласындағы зерттеулердің 

проблемаларын талдау және міндеттерін белгілеу, басқа мамандардың ұстанымдары мен пікірлерін ескере 

отырып, ғылым мен техниканың байланысты салаларының даму болжамдарын пайдалану; 

Шикізаттың кіріс сапасын бақылауды, жартылай фабрикаттар мен технологиялық процестердің 

параметрлерін, дайын өнімнің сапасын өндірістік бақылауды ұйымдастыру және техникалық жүзеге асыру; 

барлық қажетті есептеулерді орындай отырып, кемелерді, энергетикалық қондырғыларды, теңіз техникасы 

құралдарын, корпустық конструкцияларды, энергетикалық және функционалдық жабдықтарды, жалпы 



кемелік құрылғылар мен жүйелерді пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеудің технологиялық 

процестерін әзірлеу. 

Кәсіби стандарт (бар 

болса):  

 

Кәсіби стандарт «Теңіз кемелерінің және ішкі навигациялық кемелердің жүзуі (Судоводитель)» 

"Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 

2018 жылғы 06 қыркүйектегі №4 қосымшасы. № 239 

Кәсіби стандарт : «Теңіз кемелерінің кеме электр станцияларын және ішкі навигациялық кемелерді 

пайдалану (Кеме механигі)» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасы орынбасарының 2018 жылғы 06 қыркүйектегі № 5 -қосымша. № 239 

WorldSkills кәсіби 

стандарты (бар болса): 

жоқ 

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 

 

Рөлші (ұстаушы)-Кеменің қол, электр және гидравликалық рульдік жетектерін басқару, оларға 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Вахтаны атқару. Шағын көлемді және қосалқы кемелерді 

басқару, оларға техникалық қызмет көрсету және жөндеу. Кеменің рульдік жетектерін және шлюпкалық 

құрылғыны техникалық тексеру. Аспаптардың көрсеткіштерін тиісті кеме журналдарында тіркеу. 

Палубада сырлау, ағаш ұстасы және слесарлық жұмыстарды орындау. 

Техник- кеме жүргізуші - кеме жүргізу, жүктерді өңдеу және орналастыру, кеме операцияларын басқару 

және кемедегі адамдарға қамқорлық жасау, жүктер мен жолаушыларды тасымалдау, адамдардың, кеменің 

қауіпсіздігін, жүктер мен мүліктің сақталуын қамтамасыз ету, ішкі жүзу кемелерінде, порттық және 

қызметтік - қосалқы флоттарда қоршаған ортаны қорғау. 

Еңбек қызметтері Рөлші (ұстаушы) 

• Кемені берілген бағытта ұстау, кемені арқандап байлауды орындау, кеме құрылғылары мен 

механизмдерін техникалық пайдалану 

• Кеменің төзімділігі үшін күрес, кемелердің құрылысын білуді ескере отырып, кемені күзету 

жөніндегі іс-шараларды орындау 

• Навигациялық жабдықты күтіп ұстау және қызмет көрсету жөніндегі талаптарды орындау 

• Кеменің энергетикалық қондырғыларын, қосалқы деңгейдегі кемелік жүйелер мен тетіктерді 

пайдалануды және оларға қызмет көрсетуді қамтамасыз ету 

Техник- кеме жүргізуші 

• Вахтаны қайта өткізу, жүргізілген операцияларды бақылау, вахта бастығына есеп беру 



• Басқару деңгейінде кеме жүргізу  

• Белгіленген кеменің техникалық құжаттамасын жүргізу 

• Басқару деңгейінде жүктерді орналастыру, тасымалдау және түсіру 

• Кеме операцияларын басқару және кемеде экипаждың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

Кәсіби қызметтің 

объекті(лері). 

Теңіз саласында, яғни портта, флотта, адам және жүк тасымалдайтын кемелерде т.б. 

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 № 043 01 сәуір 2021 ж. 

 

2. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

«10410500» Су көлігін пайдалану (бейін бойынша), 3W10410502 – Рөлші (ұстаушы),4S10410508 - Техник- кеме жүргізуші 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. «Теңіз кемелерінің және ішкі навигациялық кемелердің жүзуі (Судоводитель)» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2018 жылғы 06 қыркүйектегі № 4 қосымшасы. № 239 

4. «Теңіз кемелерінің кеме электр станцияларын және ішкі навигациялық кемелерді пайдалану ( Кеме механигі)» "Атамекен"      Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2018 жылғы 06 қыркүйектегі № 5 -қосымша. № 239 

5. «Техникалық және кәсіптік білім беру мамандықтары бойынша үлгілік оқу бағдарламалары мен үлгілік оқу жоспарларын бекіту туралы» 

ҚР БжҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. 

6. "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) 



7. «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.  

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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 «Теңіз кемелерінің және ішкі навигациялық кемелердің жүзуі  (Судоводитель)» кәсіби стандартына 

("Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 06.09.2018 ж. № 239 бұйрығына № 4 

қосымша) және «Теңіз кемелерінің кеме электр станцияларын және ішкі навигациялық кемелерді пайдалану (Кеме механигі)» кәсіби 

стандартына ("Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының бұйрығына №5  

қосымша) бағытталып жасақталды.  

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. «10410500» Су көлігін пайдалану (бейін бойынша), біліктілігі 3W10410502 – Рөлші (ұстаушы),4S10410508 - Техник- кеме жүргізуші 

мамандығы бойынша білім беру бағдарламалары келесі базалық модульдерді оқуды қамтиды (19,5 кредит / 468 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 (43,5 кредит/1044 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 (6 кредит/144 сағат) – білім беру бағдарламасын әзірлеу орта буын мамандары мен 

білікті жұмысшы кадрларға қойылатын халықаралық заманауи талаптарды ескере отырып, аймақтық даму жоспарына, жұмыс берушілердің 

талаптарына сәйкес бағдарламаларды қамтамасыз ету ұйымы анықтайтын модульдер тізімі. 

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.  

«3W10410502 – Рөлші (ұстаушы)»  «4S10410508 - Техник- кеме жүргізуші» біліктілігі бойынша студенттердің кәсіптік дайындығы 

дипломдық жобаны (жұмысты) қорғаумен аяқталады. 

Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғаған кезде студентке игерілген кәсіби құзыреттілігіне байланысты біліктілік комиссия 

мүшелерінің берілген тапсырмасын нақты орындау. 

Дипломдық жобаны (жұмысты) сәтті қорғаған тұлғаларға біліктілік комиссиясының шешімімен «3W10410502 – Рөлші (ұстаушы)», 

«4S10410508 - Техник-кеме жүргізуші» біліктілігі бойынша техникалық және кәсіптік білімі туралы диплом беріледі. Біліктілік деңгейі туралы 

диплом студентке алған мамандығы бойынша жұмысқа орналасуға, сонымен қатар флотта, теңіз кемелерінде, адам және жүк тасымалдайтын 

кемелерде кәсіби біліктілігін арттыруға құқық береді. 

 

«3W10410502 – Рөлші (ұстаушы)», «4S10410508 - Техник- кеме жүргізуші» 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. «3W10410502 – Рөлші (ұстаушы)», «4S10410508 - Техник- кеме жүргізуші» біліктілігі бойынша колледж студентін 

қорытынды аттестаттауы дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау нысанында өткізіледі. 

 

Жұмыс берушілердің негізгі талабы 

 

Рөлші (ұстаушы) – бұл кеменің экипаж мүшесі. Кемеде жұмыс атқарушы адам.Рөлшінің (ұстаушы) міндеттері (қозғалыста): 

Қарауыл офицеріне (вахталық көмекші) бағынады және оның алдында бірқатар жауапкершілік болады,көпірде алға қараушының 

міндеттерін орындайды,вахталық көмекші немесе капитан белгілеген бағытты ұстап қалу, вахталық көмекшінің немесе капитанның нұсқауы 

бойынша басқа да міндеттерді орындау,белгілі бір жағдайларда, ашық теңізде жақсы көрініс жағдайында (ауа райының қолайлығына 

байланысты) капитан теңізшіні басқа жұмыстар орындауға көпірден жібере алады, бірақ ол әрқашан көпірге жақын жерде болуы 

қажет.(портта тұрғанда):вахталық көмекшінің алдындағы жауапкершілігі,палубалық вахтаны атқару,қажетіне қарай швартовканы (арқан) 

байлау/ таңдау,траптарды қажеттігіне қарай көтеру/түсіру,жүк операциялары кезінде вахталық көмекшінің немесе аға көмекшінің нұсқауы 

бойынша жұмыстарды орындау. 

Техник- кеме жүргізуші – кез-келген жағдайда адамдарды тиімді басқара алатын жетекші, әртүрлі типтегі кемелердің командалық 

құрамының өкілі, капитан. Аралас өзен-теңізде жүзетін жолаушылар және жүк кемелерінің, су асты қанаттарындағы жүрдек кемелердің және 

т. б. капитаны, капитан-механик, штурман-көмекшісі болып жұмыс істейді. Кемені басқару кезінде кеме жүргізуші инженер навигациялық 

жағдайдың сигналдарын - дұрыс жолды таңдауға көмектесетін жарықшақтарды, жүзбелі бакендер мен бувтарды белсенді іздеуді жүргізеді. 

Сонымен қатар Машина бөлімінің жұмысын бақылайды және басқарады. Кеме техникасын реттеуді, ағымдағы қызмет көрсетуді және 

жөндеуді жүргізеді. 



Кеме жүргізуші-механиктің негізгі функциялары: кеме жүргізу, жүктерді өңдеу және орналастыру, кеме операцияларын басқару және кемедегі 

адамдарға қамқорлық жасау, жүктер мен жолаушыларды тасымалдау, адамдардың, кеменің қауіпсіздігін, жүктер мен мүліктің сақталуын 

қамтамасыз ету, ішкі жүзу кемелерінде, порттық және қызметтік - қосалқы флоттарда қоршаған ортаны қорғау. 

 

  



Құзыреттер мен модульдер тізімі: 

 

Базалық құзыреттіліктер Базалық модульдер 

БҚ01.Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру; БМ01.Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру 

БҚ02.Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану; 

БМ02.Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды 

қолдану 

БҚ03.Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және 

кәсіпкерлік негіздерін қолдану; 

БМ03.Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

БҚ04.Құқықтық негіздерді түсіну, қоғамдағы өзін және өз орнын 

түсіну, әлеуметтік, саяси, этникалық, конфессиялық және мәдени 

айырмашылықтарды төзімділікпен қабылдау 

БМ04.Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану 

Кәсіби құзыреттіліктер Кәсіби модульдер 

«3W10410502 – Рөлші (ұстаушы)» біліктілігі 

КҚ01.Кемені берілген курста ұстап тұру немесе бағытты өзгерту, 

кемені арқандап байлау, кеме құрылғылары мен механизмдерін 

техникалық пайдалану бойынша операцияларды орындау 

КМ01.Кемені берілген бағытта ұстау, кемені арқандап байлауды орындау, 

кеме құрылғылары мен механизмдерін техникалық пайдалану 

КҚ02.Кеменің өміршеңдігі үшін күреске, кеме құрылысын білуді 

ескере отырып, кемені қорғауға қатысу. 

КМ02.Кеменің төзімділігі үшін күрес, кемелердің құрылысын білуді 

ескере отырып, кемені күзету жөніндегі іс-шараларды орындау 

КҚ03.Навигациялық жабдықтарды қоюға, алуға, ұстауға және қызмет 

көрсетуге қатысу 

КМ03.Навигациялық жабдықты күтіп ұстау және қызмет көрсету 

жөніндегі талаптарды орындау 

КҚ04.Кеменің жүйелері және техникалық құралдары, сонымен қатар 

энергетикалық қондырғыларын мен механизмдерін қосалқы деңгейде 

пайдалануды және оларға қызмет көрсетуді қамтамасыз ету 

КМ04.Кеменің энергетикалық қондырғыларын, қосалқы деңгейдегі 

кемелік жүйелер мен тетіктерді пайдалануды және оларға қызмет 

көрсетуді қамтамасыз ету 

КҚ05.Вахтаны қайта тапсыру, жүргізілген операцияларға бақылау 

жүргізу, барлық ұүрылғылар мен механизмдерді тексеру, вахта 

бастығына есеп беру, 

КМ05.Вахтаны қайта өткізу, жүргізілген операцияларды бақылау, вахта 

бастығына есеп беру 

«4S10410508 - Техник – кеме жүргізуші» біліктілігі 

КҚ06.Кемені басқару, маневр жасау, кемелердің қауіпсіз жүзуін және 

тұрағын қамтамасыз ету, кеме жұмыстарын ұйымдастыру және 

орындау 

КМ06.Басқару деңгейінде кеме жүргізу 

 

КҚ07.Кеме техникалық құжаттамасын жүргізу және ресімдеу, сонымен 

қатар энергетикалық қондырғылары мен кеменің қосалқы 

механизмдерін пайдалану. 

КМ07.Белгіленген кеменің техникалық құжаттамасын жүргізу 



КҚ08.Басқару деңгейінде жүктерді орналастыру, тиеу, тасымалдау 

және түсіру ережеге  сай орындау 

КМ08.Басқару деңгейінде жүктерді орналастыру, тасымалдау және түсіру 

КҚ09.Кеме операцияларына басшылық жасау, кемелерде қызметті 

ұйымдастыру және кемедегі экипаждың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 

қауіпсіздік техника ережелерін сақтау  

КМ09.Кеме операцияларын басқару және кемеде экипаждың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

 

  



3. БІЛІКТІЛІКТІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛДАУЫ: 

 

                                                          Біліктілік                                    Еңбек қызметі                                                 Кәсіби модульдер 

 

                                             

 

    Мамандық 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оқу жұмыс жоспары 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жұмыс 

біліктілігі:  

Рөлші 

(ұстаушы)  

Жұмыс 

біліктілігі: 

Техник- 

кеме 

жүргізуші 

Кемені ұстап тұру, кемені 

арқандап байлауды, кеме 

құрылғылары мен механизмдерін 

техникалық пайдалануды орындау 

және т.б. 

кеме жүргізу, жүктерді өңдеу және 

орналастыру, кеме операцияларын 

басқару және кемедегі адамдарға 

қамқорлық жасау, жүктер мен 

жолаушыларды тасымалдау, 

адамдардың, кеменің қауіпсіздігін, 

жүктер мен мүліктің сақталуын 

қамтамасыз ету, ішкі жүзу 

кемелерінде, порттық және 

қызметтік - қосалқы флоттарда 

қоршаған ортаны қорғау. 

Модуль «Кемені берілген бағытта ұстау, кемені 

арқандап байлауды орындау, кеме құрылғылары мен 

механизмдерін техникалық пайдалану» 

Модуль «Кеменің төзімділігі үшін күрес, 

кемелердің құрылысын білуді ескере отырып, кемені 

күзету жөніндегі іс-шараларды орындау» 

Модуль «Навигациялық жабдықты күтіп ұстау және 

қызмет көрсету жөніндегі талаптарды орындау» 

Модуль «Кеменің энергетикалық қондырғыларын, 

қосалқы деңгейдегі кемелік жүйелер мен тетіктерді 

пайдалануды және оларға қызмет көрсетуді 

қамтамасыз ету» 

Модуль «Вахтаны қайта өткізу, жүргізілген 

операцияларды бақылау, вахта бастығына есеп беру» 

 
   Модуль «Басқару деңгейінде кеме жүргізу» 

   Модуль «Белгіленген кеменің техникалық 

құжаттамасын жүргізу» 

   Модуль «Басқару деңгейінде жүктерді 

орналастыру, тасымалдау және түсіру» 

   Модуль «Кеме операцияларын басқару және кемеде 

экипаждың қауіпсіздігін қамтамасыз ету» 

 



I. ЖҰМЫС ОҚУ ҮРДІСІ/ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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ӨО/ПО - 

өндірістік оқыту/ 

производственное 

обучение 

     Д/К- Демалыс/ 

Каникулы 
   

АА/ ПА - Аралық  

аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация    

Мк/ Пд - 

мерекелік күндер/ 

праздничные дни 
         

КТ/ ПП- Кәсіптік 

тәжірибе/ 

Производственна

я практика 

     
Дж/Пс - дала 

жиыны/ полевой 

сбор 

   
ҚА/ ИА-Қорытынды  

аттестация/ Итоговая 

аттестация 
                    

II. Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректер/ Сводные данные по бюджету времени       

                                                     

Курс 

Теориялық оқу/ 

Теоретическое обучение 
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I 38 1368 57 72 3             60 1440 1 11 52 

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

III 24 864 36 36 1,5 360 15 144 6 36 1,5 60 1440 1   43 

Барлығы

/ Всего 
86 3096 129 

14

4 
6 864 36 144 6 72 3 180 4320 3 22 147 

 

  



         Қазақстан Республикасы 2017 жылғы "31"   

қазандағы  Білім және ғылым министрінің /№  

553  бұйрығына 433 қосымша/ Приложение 

433 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 
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С
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С
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 5
 

С
ем
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р

 6
 

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

ЖББ/ОО

Д 00 

Жалпы білім беретін пәндер/ 

Общеобразовательные дисциплины 
5     57 

136

8 
856 488 0 24 720 648 0 0 0 0 

ЖББ/ООД 

01 

Міндетті компонент/ 

Обязательный компонент 
5     39 936 550 362 0 24 504 432     0 0 

ЖББ/ООД  

01 
Қазақ тілі/ Казахский язык 2   1 3 72 72       48 24         

ЖББ/ООД  

02 
Қазақ әдебиеті /Казахская литература     1 3 72 72       24 48         

ЖББ/ООД  

03 

Орыс тілі және әдебиеті/Русский 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 8 192 144 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 5 120   120     48 72         

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 

      12 288 194 94     144 144         

ЖББ/ООД 

11 
Химия/ Химия     1 6 144 112 32     72 72         

ЖББ/ООД 

12 

Физика және астрономия/ Физика и 

астрономия 
2   1 6 144 82 62     72 72         

ЖББ/ООД 

03 

Стандарттық деңгей/ 

Стандартный уровень:                      

72 сағ. 2 пән/ 2 предмета по 72 часов 

0     6 144 112 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 

144

0 
856 488 0 24 720 720 0 0 0 0 

  

Деңгейі /Уровень: "Білікті 

жұмысшы кадрлар 

/Квалифицированные рабочие кадры" 

Біліктілігі/квалификация: 

3W10410502  - Рөлші 

                              



(ұстаушы)/«3W10410502  - Рулевой 

(кормщик)» 

БМ/ БМ 

00 

Базалық модульдер/ Базовые 

модули  
      

14

,5 
348 118 230     0 0 72 108 120 48 

БМ/БМ 

01 

Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру/ Развитие и 

совершенствование физических 

качеств 

6 
3,4

,5 
0 8 192 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 0 96         24 24 24 24 

ОН/ РО 

1.2.  

Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық қабілеттерді 

жетілдіру/ Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности 

      4 96 0 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 информационно-

коммуникационных технологий 

      
0,

5 
12 6 6         12       

ОН/ РО 

2.2. 

Ақпараттық-анықтамалық және 

интерактивті веб-порталдардың 

қызметтерін пайдалану/ Использовать 

услуги информационно-справочных и 

интерактивных веб-порталов 

      
0,

5 
12 6 6         12       



БМ/БМ 

03 

Экономиканың базалық білімін 

және кәсіпкерлік негіздерін қолдану/ 

Применение базовых знаний 

экономики и основ 

предпринимательства  

0 4 0 
2,

5 
60 34 26 0 0 0 0 0 60 0 0 

ОН/ РО 

3.1. 

Экономикалық теория саласындағы 

негізгі мәселелерді меңгеру/ Владеть 

основными вопросами в области 

экономической теории 

      
0,

5 
12 12             12     

ОН/ РО 

3.2.  

Кәсіпорында болып жатқан 

экономикалық процестерді талдау 

және бағалау/ Анализировать и 

оценивать экономические процессы, 

происходящие на предприятии 

      
0,

5 
12 4 8           12     

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 

      
0,

5 
12 6 6           12     

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 
      

93

,5 

224

4 
406 974 0 864 0 0 576 612 420 636 



КМ/ПМ 

01 

Кемені берілген бағытта ұстау, 

кемені арқандап байлауды орындау, 

кеме құрылғылары мен 

механизмдерін техникалық 

пайдалану/ Удержание судна на 

заданном курсе или изменение 

курса, выполнение швартовки 

судна, техническая эксплуатация 

судовых устройств и механизмов 

3 0 3 
10

,5 
252 32 112 0 108 0 0 252 0 0 0 

ОН/ РО 

1.1. 

Кемені берілген бағытта ұстау/ 

Удерживать судно на заданном курсе 
      2 48 12 36         48       

ОН/ РО 

1.2. 

Кеменің навигациялық техникалық 

құралдарын пайдалану/ Использовать 

судовые навигационные технические 

средства 

      
2,

5 
60 10 50         60       

ОН/ РО 

1.3.  

Кеменің палубалық механизмдерін 

мақсаты бойынша пайдалану/ 

Использовать по назначению 

палубные механизмы судна 

      
1,

5 
36 10 26         36       

ОН/ РО 

1.4.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

4,

5 
108       108     108       

КМ/ПМ 

02 

Кеменің төзімділігі үшін күрес, 

кемелердің құрылысын білуді 

ескере отырып, кемені күзету 

жөніндегі іс-шараларды орындау/ 

Выполнение мероприятий по борьбе 

за живучесть судна, охране судна с 

учетом знания устройства судов 

0 3 0 
13

,5 
324 82 134 0 108 0 0 324 0 0 0 

ОН/ РО 

2.1.   

Теңіз флоты мен ішкі жүзу кемелерінің 

негізгі түрлерін ажырату/ Различать 

основные типы судов морского флота 

и внутреннего плавания 

      1 24 6 18         24       

ОН/ РО 

2.2.   

Кеме корпустарының теориялық 

сызбаларын түсіну/ Разбираться в 
      

1,

5 
36 12 24         36       



теоретических чертежах корпусов 

судов 

ОН/ РО 

2.3.  

Кемелердің жалпы құрылысы, 

олардың теңізде жүзу және пайдалану 

қасиеттері бойынша білімінің болуы/ 

Обладать знаниями по общему 

устройству судов, по их мореходным и 

эксплуатационным качествам 

      
2,

5 
60 28 32         60       

ОН/ РО 

2.4.   

Кеменің төзімділігі үшін күрестің 

барлық құралдары мен тәсілдерін 

пайдалану/ Использовать все средства 

и способы борьбы за живучесть судна 

      
1,

5 
36 14 22         36       

ОН/ РО 

2.5.   

Кеме бортында алғашқы көмекті 

көрсету/ Оказывать первую помощь на 

борту судна 

      1 24 6 18         24       

ОН/ РО 

2.6.  

Кемелердің қару-жарағы мен 

жабдықтарының құрамын тексеру/ 

Проверять состав вооружения и 

оборудования судов 

      
1,

5 
36 16 20         36       

ОН/ РО 

2.7.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

4,

5 
108       108     108       

КМ/ПМ 

03 

Навигациялық жабдықты күтіп 

ұстау және қызмет көрсету жөніндегі 

талаптарды орындау/ Выполнение 

требований по содержанию и 

обслуживанию навигационного 

оборудования 

4   4 9 216 46 98 0 72 0 0 0 216 0 0 

ОН/ РО 

3.1.  

Навигациялық жабдықтарды қоюға 

және алуға қатысу/ Принимать участие 

в выставлении и снятии 

навигационного оборудования 

      1 24 6 18           24     



ОН/ РО 

3.2.  

Навигациялық жабдықтарды ұстауға 

және қызмет көрсетуге қатысу/ 

Принимать участие в содержании и 

обслуживании навигационного 

оборудования 

      1 24 8 16           24     

ОН/ РО 

3.3.  

Өзендердің, көлдердің, су 

қоймаларының негізгі элементтерін 

және ішкі кеме қатынасы 

жолдарындағы ағыстардың түрлерін 

анықтау/ Определять основные 

элементы рек, озер, водохранилищ и 

разновидности течений на внутренних 

судоходных путях 

      1 24 6 18           24     

ОН/ РО 

3.4.  

Кемелерде қызметті ұйымдастырудың 

негізгі ережелерін, Қазақстан 

Республикасының Ішкі су жолдарында 

жүзу ережелері мен қауіпсіздігін білу/ 

Владеть знаниями основных 

положений организации службы на 

судах, Правилами и безопасностью 

плавания по внутренним водным 

путям РК 

      
1,

5 
36 12 24           36     

ОН/ РО 

3.5.  

Кеменің рөлдік органдарының жұмыс 

принципі бойынша білімді 

меңгеру/Владеть знаниями по 

принципу работы судовых рулевых 

органов 

      
1,

5 
36 14 22           36     

ОН/ РО 

3.6.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      3 72       72       72     



КМ/ПМ 

04 

Кеменің энергетикалық 

қондырғыларын, қосалқы 

деңгейдегі кемелік жүйелер мен 

тетіктерді пайдалануды және оларға 

қызмет көрсетуді қамтамасыз ету/ 

Обеспечение эксплуатации и 

обслуживания судовых 

энергетических установок, судовых 

систем и механизмов на 

вспомогательном уровне 

  4   
4,

5 
108 18 54 0 36 0 0 0 108 0 0 

ОН/ РО 

4.1.  

Кеменің энергетикалық 

қондырғыларын пайдалану және 

оларға қызмет көрсету жөніндегі 

міндеттерді орындау/ Выполнять 

обязанности по эксплуатации и 

обслуживанию судовых 

энергетических установок 

      1 24 4 20           24     

ОН/ РО 

4.2.  

Кеме жүйелері мен механизмдерін 

қосалқы деңгейде пайдалану және 

қызмет көрсету жөніндегі міндеттерді 

орындау/ Выполнять обязанности по 

эксплуатации и обслуживанию 

судовых систем и механизмов на 

вспомогательном уровне 

      1 24 8 16           24     

ОН/ РО 

4.3.  

Кемеде қызмет көрсету және жөндеу 

жүргізу/ Производить обслуживание и 

ремонт на судне 

      1 24 6 18           24     

ОН/ РО 

4.4.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36       36     

КМ/ПМ 

05 

Вахтаны қайта өткізу, жүргізілген 

операцияларды бақылау, вахта 

бастығына есеп беру/ Пересдача 

вахты, контроль проведенных 

операций, отчёт вахтенному 

начальнику 

4   4 12 288 36 72 0 180 0 0 0 288 0 0 



ОН/ РО 

5.1.  

Рөлге және барлық қолданылатын 

құрылғылар мен механизмдерге 

визуалды тексеру жүргізу/ Проводить 

визуальный осмотр рулевого и всех 

используемых устройств и механизмов 

      
1,

5 
36 12 24           36     

ОН/ РО 

5.2.  

Кеменің барлық пайдаланылатын 

құрылғылары мен механизмдерін 

бақылауды жүзеге асыру/ 

Осуществлять контроль за всеми 

используемыми устройствами и 

механизмами судна 

      2 48 18 30           48     

ОН/ РО 

5.3.  

Вахта бастығына орындалған жұмыс 

туралы баяндау/ Докладывать 

вахтенному начальнику о 

выполненной работе 

      1 24 6 18           24     

ОН/ РО 

5.4.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36       36     

ОН/ РО 

5.5.  

Кәсіптік  оқыту/ Профессиональное 

обучение 
      6 144       144       144     

  

Деңгейі /Уровень: "Орта буын 

маманы/ Специалист среднего звена" 

Біліктілігі/квалификация: 

4S10410508 - Техник-кеме жүргізуші/ 

Техник-судоводитель 

      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 

06 

Кемені басқару, маневр жасау, 

кемелердің қауіпсіз жүзуін және 

тұрағын қамтамасыз ету, кеме 

жұмыстарын ұйымдастыру және 

орындау /Управление судном, 

маневрирование, обеспечение 

безопасного плавания и стоянки 

судов, организация и выполнение 

судовых работ 

5   5 7 168 30 102 0 36 0 0 0 0 168 0 

ОН/ РО 

6.1. 

Рейсті ұйымдастыру және жоспарлау 

бойынша рәсімдерді орындау/ Рейсті 

ұйымдастыру және жоспарлау 

бойынша рәсімдерді орындау 

      1 24 8 16             24   



ОН/ РО 

6.2. 

Қозғалыс кезінде және маневрлерді 

орындау кезінде кемені 

басқару/Управлять судном при 

движении и выполнении маневров 

      
1,

5 
36 8 28             36   

ОН/ РО 

6.3. 

Кемені жүріс режимінде басқару/ 

Управлять судном  в ходовом режиме 

работы 

      
1,

5 
36 6 30             36   

ОН/ РО 

6.4. 

Кеменің навигациялық аспаптары мен 

құралдарын пайдалану/ Пользоваться 

судовыми навигационными приборами 

и инструментами 

      
1,

5 
36 8 28             36   

ОН/ РО 

6.5. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36         36   

КМ/КМ 

07 

Кеменің қосалқы деңгейде 

энергетикалық қондырғыларын, 

кеме жүйелері мен тетіктерін 

пайдалануды және оларға қызмет 

көрсетуді қамтамасыз ету/ 

Обеспечение эксплуатации и 

обслуживания судовых 

энергетических установок, судовых 

систем и механизмов на 

вспомогательном уровне 

  5   
4,

5 
108 16 56 0 36 0 0 0 0 108 0 

ОН/ РО 

7.1. 

Кеменің энергетикалық 

қондырғыларын пайдалану және 

оларға қызмет көрсету жөніндегі 

міндеттерді орындау/ Выполнять 

обязанности по эксплуатации и 

обслуживанию судовых 

энергетических установок 

      1 24 6 18             24   



ОН/ РО 

7.2. 

Кеме жүйелері мен механизмдерін 

қосалқы деңгейде пайдалану және 

қызмет көрсету жөніндегі міндеттерді 

орындау/ Выполнять обязанности по 

эксплуатации и обслуживанию 

судовых систем и механизмов на 

вспомогательном уровне 

      1 24 6 18             24   

ОН/ РО 

7.3. 

Кемеде қызмет көрсету және жөндеу 

жүргізу/ Производить обслуживание и 

ремонт на судне 

      1 24 4 20             24   

ОН/ РО 

7.4. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36         36   

КМ/КМ 

08 

Кеме операцияларын басқару/ 

Управление операциями судна 
6   6 6 144 34 74 0 36 0 0 0 0 144 0 

ОН/ РО 

8.1. 

Төзімділік үшін күрес құралдарының 

қауіпсіздігін, сенімділігі мен жұмыс 

қабілеттілігін қамтамасыз ету/ 

Обеспечивать безопасность, 

надёжность и работоспособность 

средств борьбы за живучесть 

      
0,

5 
12 0 12             12   

ОН/ РО 

8.2. 

Кеме қауіпсіздігін басқару жүйесін 

қолдану/ Применять системы 

управления безопасностью судна 

      1 24 10 14             24   

ОН/ РО 

8.3. 

Көлік оқиғалары және авариялық 

жағдайлар кезінде міндеттерді 

орындау/ Выполнять обязанности при 

транспортных происшествиях и 

аварийных случаях 

      1 24 8 16             24   

ОН/ РО 

8.4. 

Авариялық жағдайларда кемені 

қалдыру кезінде міндеттерді орындау, 

ұжымдық және жеке құтқару 

құралдарын пайдалану/ Выполнять 

обязанности при оставлении судна в 

аварийных ситуациях, использовании 

      1 24 8 16             24   



коллективных и индивидуальных 

спасательных средств 

ОН/ РО 

8.5. 

Қоршаған ортаның ластануының 

алдын алу және оны болдырмау 

жөніндегі міндеттерді орындау/ 

Выполнять обязанности по 

предупреждению и предотвращению 

загрязнения окружающей среды 

      1 24 8 16             24   

ОН/ РО 

8.6. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36         36   

КМ/КМ 

09 

Басқару деңгейінде жүктерді 

орналастыруды, тиеуді мен түсіруді 

орындау/ Выполнение размещения, 

погрузки и выгрузки грузов на 

уровне управления 

6   6 
8,

5 
204 50 118 0 36 0 0 0 0 0 204 

ОН/ РО 

9.1. 

Жүктерді тасымалдауды 

ұйымдастыруды жүзеге асыру/ 

Осуществлять организацию перевозки 

грузов 

      
1,

5 
36 10 26               36 

ОН/ РО 

9.2. 

Жүктерді тасымалдау, тиеу және 

түсіру ережелерінің талаптарын 

орындау/ Выполнять требования 

правил перевозки, погрузки и 

выгрузки грузов 

      
1,

5 
36 12 24               36 

ОН/ РО 

9.3. 

Кеменің көлік операцияларын 

орындауға жалпы дайындығын 

тексеруді орындау/ Выполнять 

проверку общей готовности судна к 

выполнению транспортных операций 

      2 48 14 34               48 



ОН/ РО 

9.4. 

Кеме машиналарының, құрылғылары 

мен механизмдерінің жарамдылығын 

тексеруді, баптауды және реттеуді 

орындау/ Выполнять проверку 

исправности, наладку и регулировку 

судовых машин, устройств и 

механизмов 

      2 48 14 34               48 

ОН/ РО 

9.5. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36           36 

КМ/КМ 

10 

Кеменің белгіленген техникалық 

құжаттамасын жүргізу және 

рәсімдеу/ Ведение и оформление 

установленной судовой технической 

документации 

6   6 6 144 28 80 0 36 0 0 0 0 0 144 

ОН/ РО 

10.1. 

Өзінің меңгеріміндегі аспаптарды, 

құралдарды және керек-жарақтарды 

ұстау жөніндегі техникалық 

құжаттаманы уақтылы алуды, 

сақтауды, есепке алуды және жүргізуді 

қамтамасыз ету/ Обеспечивать 

своевременное получение, хранение, 

учет и ведение технической 

документации по содержанию 

приборов, инструментов и 

принадлежностей своего заведования 

      
2,

5 
60 16 44               60 

ОН/ РО 

10.2. 

Кеме құжаттарын рәсімдеу/ 

Оформлять судовые документы 
      2 48 12 36               48 

ОН/ РО 

10.3. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36           36 

ББҰТК: 

КМ/ПМ 

11  

Білім беру ұйымын таңдауға 

арналған компоненті: Кеме 

қауіпсіздігі үшін күрес және негізгі 

дайындық/ Борьба за безопасность 

судна и основная подготовка 

  6   12 288 34 74 0 180 0 0 0 0 0 288 



ОН/ РО 

11.1. 

Базалық қауіпсіздік ережелерін және 

экипаждың аман қалу тәсілдерін білу/ 

Знание базовых правил безопасности и 

способов выживания экипажа 

      1 24 8 16               24 

ОН/ РО 

11.2. 

Өртке қарсы күрес дағдылары және 

апатты жағдайларда әрекет ете білу/ 

Навыки борьбы с огнем и умение 

действовать в аварийных ситуациях 

      
1,

5 
36 12 24               36 

ОН/ РО 

11.3. 

Кеме құтқару шлюпкасын жүргізе 

білу/ Умение вести судовую 

спасательную шлюпку  

      1 24 6 18               24 

ОН/ РО 

11.4. 

Кеме және порт құрылғыларын күзете 

білу/ Умение охранять судовые и 

портовые устройства 

      1 24 8 16               24 

ОН/ РО 

11.5. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36           36 

ОН/ РО 

11.6. 

Кәсіптік  оқыту/ Профессиональное 

обучение 
      6 144       144           144 

ДЖ/ДП 
Дипломдық жобалау/ Дипломное 

проектирование 
      6 144                   144 

АА/ПА 
Аралық аттестаттау/ 

Промежуточная аттестация 
      6 144         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 

432

0 
        720 720 666 774 558 882 

Ф/Ф 
Факультативтік сабақтар/                         

Факультативные занятия 
        344                     

К/К Консультациялар/ Консультации         280                     

  Барлығы/ Всего         
494

4 
                    

  



 

5. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ (МОДУЛЬДЕРДІҢ) МАЗМҰНЫ 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек 

функциясы 

Кәсіби 

құзыреттіліктер 
Кәсіби модульдер Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері 

ЕФ7. Жүріс және 

тұрақ вахталары 

КҚ01. Кемені ұстап 

тұру, кемені 

арқандап байлауды, 

кеме құрылғылары 

мен механизмдерін 

техникалық 

пайдалануды 

орындау 

КМ01. Кемені  

берілген бағытта 

ұстау, кемені 

арқандап байлауды 

орындау, кеме 

құрылғылары мен 

механизмдерін 

техникалық 

пайдалану 

ОН 1.1. Кемені берілген 

бағытта ұстау.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ОН 1.2. Кеменің 

навигациялық техникалық 

құралдарын пайдалану. 

 

 

 

 

 

ОН 1.3. Кеменің палубалық 

механизмдерін мақсаты 

бойынша пайдалану. 

1.1.Вахта бастығының кемені берілген 

курста ұстап қалу жөніндегі 

бұйрықтарын орындайды. 

Қозғалыс кезінде барлық навигациялық 

құралдар мен қоршаған ортаны 

бақылайды. 

Кеменің сигналдық оттары мен 

белгілерінің жарамдылығын тексереді. 

Техникалық сызбаларды оқиды. 

Сызбалар мен схемаларды орындау 

кезінде кәсіби қызметтің негізгі түрлері 

мен объектілерінде бағдарланады. 

1.2.Кеменің орналасқан жерін көзбен 

шолу тәсілімен және навигацияның 

техникалық құралдарын пайдалана 

отырып анықтайды. 

Кеменің жылдамдығын және тереңдігін 

анықтау үшін құралдарды пайдаланады. 

Радиолокациялық станцияның жұмысын 

қадағалайды. 

Электромагнетизмнің негізгі ұғымдарын 

біледі. 

Электр тізбектерінің ерекшеліктерін 

таниды. 

1.3.Кемелік көмекші механизмдердің 

құрылғысында бөлшектеледі. 

Орындалатын жұмыстарға байланысты 

палубалық механизмдерді мақсаты 

бойынша қолданады. 



Кеме жұмыстарын орындау кезінде 

көмекші механизмдердің тарту 

мүмкіндіктерін пайдаланады. 

Кемелік энергетикалық қондырғы 

жұмысының негізгі пайдалану 

режимдерін ажыратады. 

Оларды пайдалану кезінде құрылғылар 

мен механизмдерге қауіпсіз қызмет 

көрсету тәсілдерін біледі. 

ЕФ3. Кеме 

операцияларын 

басқару және 

адамдарға 

қамқорлық жасау. 

КҚ02. Кеменің 

төзімділігі үшін 

күрес, кемені күзету 

жөніндегі іс-

шараларды 

кемелердің 

құрылысын білуді 

ескере отырып 

орындау 

КМ02. Кеменің 

төзімділігі үшін 

күрес, кемелердің 

құрылысын білуді 

ескере отырып, 

кемені күзету 

жөніндегі іс-

шараларды орындау 

ОН 2.1. Теңіз флоты мен 

ішкі жүзу кемелерінің 

негізгі түрлерін ажырату. 

ОН 2.2. Кеме 

корпустарының теориялық 

сызбаларын түсіну. 

ОН 2.3. Кемелердің жалпы 

құрылысы, олардың теңізде 

жүзу және пайдалану 

қасиеттері бойынша 

білімінің болуы. 

ОН 2.4. Кеменің төзімділігі 

үшін күрестің барлық 

құралдары мен тәсілдерін 

пайдалану. 

ОН 2.5. Кеме бортында 

алғашқы көмекті көрсету. 

ОН 2.6. Кемелердің қару-

жарағы мен 

жабдықтарының құрамын 

тексеру. 

2.1.Теңіз және өзен кемелерінің әртүрлі 

белгілері бойынша жіктелуін біледі. 

Жүзу аудандары бойынша кемелердің 

стандартты жіктелуін түсіндіреді. 

Кемелердің мақсатына байланысты 

олардың геометриясы мен жалпы 

құрылымы бойынша арнайы 

терминология мен анықтамаларды 

меңгерген. 

2.2.Теориялық сызықтар, базалық 

жазықтар және кеме корпусының тән 

қоршаулары туралы білімдерін көрсетеді. 

Теориялық сызба элементтері бойынша 

кеме корпусының пішінін анықтайды. 

Кеменің теориялық сызбасы элементтері 

бойынша кеме корпусының қима 

ауданын (ватерсызықтар мен 

шпангоуттарды) анықтау үшін есептеу 

әдістерін қолданады. 

Ол кеме жобасын әзірлеу кезеңдерін 

және кемелерді жобалау ерекшеліктерін 

түсінеді. 

Техникалық сызбаларды ресімдеу 

ережелерін сақтайды. 

2.3.Кеме корпусының жинақтау жүйесін, 

оның элементтерін, палубалардың, 



платформалардың, аралықтар мен 

қоршаулардың орналасуын, кеме 

қондырмаларының орналасуы мен 

құрылымын жіктейді. 

Кемелердің негізгі теңізде жүзу сапасы 

туралы ақпаратқа ие: жүзу, орнықтылық, 

суға батпаушылық, жүру, басқарылу, 

курста тұрақтылық. 

Ол кеменің негізгі пайдалану 

қасиеттеріне назар аударады, мысалы: 

жүк сыйымдылығы, жүк көтергіштігі, 

жүзу мүмкіндігі, жүзу қашықтығы, жүріс 

жылдамдығы, корпустың беріктігі. 

2.4.Ұжымдық және жеке пайдаланудағы 

құтқару құралдарының негізгі құрамын 

ажыратады, 

Құтқару қайықтарына және олардың 

кемеде орналасуына қойылатын негізгі 

талаптарды орындайды. 

Кемені өртке қарсы қорғау құралдарын 

пайдаланады, оны мақсаты бойынша 

қолдану тәсілдерін таңдайды. 

Кеме корпусының зақымдануын 

анықтайды, штаттық және қолда бар 

құралдардың көмегімен кеменің суға 

батпайтындығы үшін күресті дұрыс 

ұйымдастыру негіздерін пайдаланады. 

2.5.Алғашқы көмек қобдишасын 

пайдаланады. 

Жарақаттану, электр тогымен 

зақымдану, суға бату, күйік, үсік, сыну, 

түрлі уланулар кезінде алғашқы көмек 

көрсетеді. 

2.6.Кеме арқандарының, шынжырлар мен 

зәкірлердің мақсаты мен 



конструкциясының түрлері туралы 

білімдерін көрсетеді. 

"Рангоут" және "такелаж" ұғымдарын, 

олардың түрлерін кеменің түрі мен 

мақсатына және негізгі құрамына 

байланысты ажыратады. 

Кеме құрылғылары мен механизмдерін 

түсінеді 

ЕФ1. Навигация, 

оның ішінде 

басқару 

деңгейінде, оның 

ішінде жалпы 

кеме қызметін 

ұйымдастыру мен 

іс-әрекеттері.  

 

КҚ03.Навигациялық 

жабдықты күтіп 

ұстау және қызмет 

көрсету жөніндегі 

талаптарды орындау 

КМ03.Навигациялық 

жабдықты күтіп 

ұстау және қызмет 

көрсету жөніндегі 

талаптарды орындау 

ОН 3.1. Навигациялық 

жабдықтарды қоюға және 

алуға қатысу. 

ОН 3.2. Навигациялық 

жабдықтарды ұстауға және 

қызмет көрсетуге қатысу. 

ОН 3.3. Өзендердің, 

көлдердің, су 

қоймаларының негізгі 

элементтерін және ішкі 

кеме қатынасы 

жолдарындағы ағыстардың 

түрлерін анықтау. 

ОН 3.4. Кемелерде қызметті 

ұйымдастырудың негізгі 

ережелерін, Қазақстан 

Республикасының Ішкі су 

жолдарында жүзу 

ережелері мен қауіпсіздігін 

білу. 

ОН 3.5. Кеменің рөлдік 

органдарының жұмыс 

принципі бойынша білімді 

меңгеру. 

3.1.Навигациялық жабдықты жағадан 

кемеге тиеуді жүзеге асырады. 

Қажет болған жағдайда кемені сынауды 

жүзеге асырады. 

Навигациялық жабдықты техникалық 

құрастыруды жүзеге асырады: жеңіл 

машина, плотик, силуэт, якорь, тізбек. 

Жабдықтау картасына сәйкес қажетті 

нүктеде навигациялық жабдықты 

қоюға/алуға қатысады. 

Навигациялық жабдықтарды қоқыстан 

уақтылы тазалауды жүзеге асырады. 

3.2.Жағдай белгілеріндегі қоректендіру 

көздерін, шамдарды уақтылы 

ауыстыруды және жарық сигнал беру 

аспаптарындағы электр шамдарын 

ауыстыруды жүзеге асырады. 

Кеме қатынасы жағдайының 

белгілерінде Жарық 

сигнализациясының дұрыс жұмыс 

істеуін қамтамасыз етеді. 

Учаскені бақылау айналып өту кезінде 

анықталған ақауларды жояды, 

Қажет болған жағдайда белгілерді 

ауыстырады. 

3.3.Терминологияны меңгерген және 

өзендердің, көлдердің, су 



қоймаларының элементтерін 

ажыратады. 

Кеме жүрісінің барлық өлшемдерін 

ажыратады. 

Су ағынының ерекшеліктерін түсінеді. 

Навигациялық карталар бойынша алдағы 

жүзу ауданымен танысыңыз. 

Бағыт бойынша басқару үшін ұсыныстар 

мен талаптарды қолданады.  

3.4.Кемелердегі қызмет Жарғысына 

сәйкес вахталық рульдің міндеттерін 

орындайды. 

Вахталардың кеме кестесінде 

белгіленген жүру және тұру вахталарын 

атқарады. 

Кеме дабылдары бойынша кесте 

талаптарын орындайды. 

Кемелердің жүзу қауіпсіздігіне әсер 

ететін барлық факторларды таниды. 

3.5.Кеменің негізгі және көмекші рульдік 

құрылғыларын ажыратады. 

Рульдік құрылғының кеменің 

басқарылуына әсер ету ерекшеліктерін 

түсінеді. 

Басқару құралдарын мақсатына қарай 

таниды 

ЕФ8. Кемелерде 

вахтаны жүргізу 

кезінде ережелер 

мен міндеттерді 

орындау. 

ЕФ9. Негізгі 

қондырғылар мен 

кеменің 

техникалық 

КҚ04.Кеменің 

энергетикалық 

қондырғыларын, 

кеменің жүйелері 

мен механизмдерін 

қосалқы деңгейде 

пайдалануды және 

оларға қызмет 

КМ04.Кеменің 

энергетикалық 

қондырғыларын, 

қосалқы деңгейдегі 

кемелік жүйелер мен 

тетіктерді 

пайдалануды және 

оларға қызмет 

ОН 4.1.Кеменің 

энергетикалық 

қондырғыларын пайдалану 

және оларға қызмет көрсету 

жөніндегі міндеттерді 

орындау. 

ОН  4.2.Кемеде қызмет 

көрсету және жөндеу 

жүргізу 

4.1.Навигациялық жабдықты жағадан 

кемеге тиеуді жүзеге асырады. 

Қажет болған жағдайда кемені сынауды 

жүзеге асырады. 

Навигациялық жабдықтарды техникалық 

құрастыруды жүзеге асырады. 

Жабдықтау картасына сәйкес қажетті 

нүктеде навигациялық жабдықты 

қоюға/алуға қатысады. 



құралдары мен 

жүйелерін 

пайдалану. 

ЕФ10. Кеменің 

электр жабдығын, 

автоматика және 

электрондық 

жабдықтарды 

пайдалану. 

көрсетуді 

қамтамасыз ету 

көрсетуді 

қамтамасыз ету 

ОН 4.3.Материалдық 

денелердің кинематикасы 

мен динамикасының негізгі 

ұғымдарымен байланысты 

есептеулердің белгілі бір 

түрлеріне ие болу. 

ОН 4.4.Электротехниканың 

теориялық негіздерін 

меңгеру. 

 

Навигациялық жабдықтарды қоқыстан 

уақтылы тазалауды жүзеге асырады. 

4.2.Қол, механикалық және өлшеу 

құралдарын пайдалануға дайындайды. 

Бояу, майлау, тазартқыш материалдар 

мен жабдықтарды пайдалана 

Кеме энергетикалық қондырғыларын, 

машина үй-жайының механизмдерін, 

палубалық механизмдерді және рульдік 

құрылғыларды жөндеу кезінде 

слесарлық іспен айналысады. 

Ағымдағы техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу рәсімдерін орындайды. 

Кеме жүйелері мен механизмдерінің 

тораптарын пайдалануды, реттеуді және 

баптауды жүзеге асырады. 

4.3.Ол кинематиканың негізгі 

ұғымдарына және механизмдер мен 

машиналар теориясын анықтауға 

бағытталған. 

Айналмалы дененің ауырлық күші мен 

тұрақты күшінің жұмысын тексеру 

кезінде материалдық нүктенің қозғалыс 

заңдылықтары мен динамикасының 

аксиомаларын қолданады. 

Кесу мен шатасуға есептеулер жүргізеді; 

беріктігі мен қаттылығы. 

Сығылған өзектердің тұрақтылығын 

анықтайды; шаршау кедергісі; 

4.4.Ол электротехника мен 

электрониканың қазіргі жағдайы мен 

даму болашағын сипаттайды. 

Электр өрісінің негізгі сипаттамаларын 

және электр тізбектерінің жұмыс 

режимдерін түсіндіреді. 



ЭҚК көздері мен кедергілердің әртүрлі 

қосылуы кезінде электр тізбектерінің 

тиісті есептеулерін орындайды. 

ЕФ7. Жүріс және 

тұрақ вахталары 

ЕФ8. Кемелерде 

вахтаны жүргізу 

кезінде ережелер 

мен міндеттерді 

орындау. 

КҚ05.Вахтаны қайта 

тапсыру, жүргізілген 

операцияларға 

бақылау жүргізу, 

вахта бастығына 

есеп беру 

КМ05.Вахтаны 

қайта өткізу, 

жүргізілген 

операцияларды 

бақылау, вахта 

бастығына есеп беру 

ОН 5.1. Рөлге және барлық 

қолданылатын құрылғылар 

мен механизмдерге 

визуалды тексеру жүргізу. 

ОН 5.2. Кеменің барлық 

пайдаланылатын 

құрылғылары мен 

механизмдерін бақылауды 

жүзеге асыру. 

ОН 5.3 Вахта бастығына 

орындалған жұмыс туралы 

баяндау. 

 

5.1.Рульдік және барлық 

пайдаланылатын құрылғылар мен 

механизмдерді көзбен шолып қарауды 

жүргізеді. 

Вахтаны береді. 

Вахта журналына белгі қояды. 

Кеменің жүру оттарын тексереді. 

ҚР кемелеріндегі қызмет Жарғысының 

талаптарын орындайды. 

5.2.Кеме құрылғылары мен 

механизмдерін пайдалану үшін жеке 

жауапкершілікті сезінеді. 

Кеменің қауіпсіз тұрағына бақылау 

жүргізеді. 

Кеме корпусын су өткізбеушілікке 

тексеруді жүзеге асырады. 

5.3.Кеме құрылғылары мен 

механизмдерін көзбен шолып қарау 

дағдыларын меңгерген. 

Вахта бастығына есеп беру үшін 

навигациялық аспаптардың 

көрсеткіштерін пайдаланады. 

Вахта бастығына есеп беру үшін электр 

жабдығы аспаптарының көрсеткіштерін 

талдайды 

ЕФ1. Навигация, 

оның ішінде 

басқару 

деңгейінде, оның 

ішінде жалпы 

кеме қызметін 

КҚ06.Кемені 

басқару, маневр 

жасау, кемелердің 

қауіпсіз жүзуін және 

тұрағын қамтамасыз 

ету, кеме 

жұмыстарын 

КМ06.Басқару 

деңгейінде кеме 

жүргізу 

 

ОН 6.1. Рейсті 

ұйымдастыру және 

жоспарлау бойынша 

рәсімдерді орындау. 

ОН 6.2. Маневрлерді 

орындау және қозғалыс 

кезінде кемені басқару. 

6.1.Жүріс вахтасын жүргізеді, жүзу 

қауіпсіздігін, кеме мен борттағы 

адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

етеді, навигациялық және 

синоптикалық карталарды 

пайдаланады. 



ұйымдастыру мен 

іс-әрекеттері. 

ұйымдастыру және 

орындау 

ОН 6.3. Кемені жүріс 

режимінде басқару. 

ОН 6.4. Кеменің 

навигациялық аспаптары 

мен құралдарын пайдалану. 

 

Кемелерді тіркеп сүйреу және 

маневрлік жұмыстар кезінде кемені 

және жұмыс механизмдерін басқаруды 

вахта құрамында дербес орындайды. 

Өз меңгерушісінің аспаптарын, 

құралдары мен керек-жарақтарын 

техникалық пайдалануды және ұстауды 

қамтамасыз етеді. 

Кемені әртүрлі гидрометеорологиялық 

және навигациялық жағдайларда 

басқарады. 

Кемелік күштік қондырғылардың 

жұмыс принциптері мен техникалық 

сипаттамаларын біледі. 

Өзінің меңгерушісінің рейске 

дайындығын қамтамасыз етеді және 

оның дайындығы туралы капитанның 

бірінші (аға) көмекшісіне (бірінші 

штурманға) белгіленген уақытта 

баяндайды. 

6.2.Кеменің негізгі маневрлік және 

инерциялық сипаттамалары туралы 

ақпаратқа ие. 

Кемені қиын жағдайларда маневр жасау 

кезінде басқарады. 

Кеменің жақындауы мен кетуін орындау 

кезінде қозғаушы-рульдік кешенді 

пайдаланудың негізгі заңдылықтарын 

қолданады. 

Кемені зәкірге қоюды және зәкірден 

түсіруді, арқандап байлау 

операцияларын орындайды. 

Қажетті командалық дағдыларды және 

кеме экипажын басқарудың жеткілікті 

құзыреттілігін меңгерген. 



6.3.ҚР Ішкі су жолдарында жүзу 

ережелерін біледі. 

Кемелердің соқтығысуының алдын 

алудың халықаралық ережелерін біледі 

(МППСС-72). 

Өзен және теңіз аудандарында жүзу 

жағдайларын ескере отырып, кеме 

қозғалысының қауіпсіз тәсілдерін 

таңдайды. 

Штаттық жағдайларда да, шұғыл 

жағдайларда да Кеме энергетикалық 

қондырғысының мүмкіндіктерін 

пайдаланады. 

Вахта бастығының міндеттерін толық 

көлемде орындайды. 

6.4.Навигациялық аспаптардың түрлері, 

мақсаты, құрылысы және техникалық 

сипаттамалары туралы ақпаратты біледі. 

Орынның координаттарын, нақты 

бағыттарын: курстарды, пеленгтерді 

және курстық бұрыштарды анықтау 

бойынша есептеулер жүргізеді; 

Көрінетін жағалау бағдарлары бойынша 

кеменің орнын анықтайды. 

Кеме навигациялық аспаптарын 

пайдалану кезінде еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын 

орындайды. 

Навигациялық аспаптарды пайдалана 

отырып, кемелер қозғалысының 

қауіпсіздігін регламенттейтін 

құжаттарды пайдаланады. 

ЕФ4. Сауда 

кемелері 

саласындағы 

КҚ07.Белгіленген 

кеме техникалық 

құжаттамасын 

КМ07.Белгіленген 

кеменің техникалық 

ОН 7.1. Өз меңгерушісінің 

аспаптарын, құралдары мен 

керек-жарақтарын ұстау 

7.1.Өзінің меңгеруіндегі аспаптарға, 

құралдар мен керек-жарақтарға қатысты 



қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

 

ЕФ5. Кемелерді 

Мемлекеттік кеме 

тізіліміне енгізу 

және кемелерге 

меншік құқығын 

мемлекеттік 

тіркеу. 

 

жүргізу және 

ресімдеу 

құжаттамасын 

жүргізу 

бойынша техникалық 

құжаттаманы уақтылы 

алуды, сақтауды, есепке 

алуды және жүргізуді 

қамтамасыз ету 

ОН 7.2. Кеме құжаттарын 

ресімдеу 

 

техникалық құжаттаманы жүргізуді және 

сақтауды қамтамасыз етеді. 

Кемеде өндірістік сипаттағы 

нұсқаулықтардың барлық түрлерінің, 

техникалық әдебиеттің, жүзу қауіпсіздігі, 

еңбек қауіпсіздігі, техникалық пайдалану 

жөніндегі нормативтік құжаттардың, 

лоцмандық карталардың (схемалардың), 

навигациялық құралдардың және өзінің 

меңгеруі бойынша түзетулердің 

(өзгерістердің) есепке алынған 

көшірмелерін сақтауды қамтамасыз 

етеді. 

Өз меңгерушісінің аспаптарын, 

құралдары мен керек-жарақтарын, 

техникалық әдебиеттерді, жүзуге 

арналған карталар мен оқу құралдарын, 

түзету материалдарын тапсырыс береді, 

алады, есепке алады және сақтайды, 

карталар мен оқу құралдарын уақтылы 

түзетуді жүзеге асырады. 

7.2.Техникалық қызмет көрсетудің 

күнтізбелік кестелерін және жөндеу 

ведомостарын жасайды, кеме 

техникасын жөндеудің толықтығы мен 

сапасын бақылайды; материалдық-

техникалық жабдықтауға өтінімдер 

жасайды, оны алуды, сақтауды және 

есепке алуды қамтамасыз етеді. 

Кеме, машина және басқа журналдарды 

белгіленген тәртіппен алады және 

растайды, оларда тізілімді сақтайды. 

Кеменің есептік құжаттамасын 

бақылаушы ұйымдардың талаптарына 

сәйкестігіне дайындауды орындайды. 



Вахта журналын талаптарға сәйкес 

толтырады. 

ЕФ2. Жүктерді, 

багажды және 

поштаны 

орналастыруды, 

тасымалдауды 

және түсіруді 

басқару, үйлестіру 

және бақылау, жүк 

жоспарын құру. 

 

КҚ08.Басқару 

деңгейінде жүктерді 

орналастыруды, 

тасымалдауды және 

түсіруді орындайды 

КМ08.Басқару 

деңгейінде 

жүктерді 

орналастыру, 

тасымалдау және 

түсіру 

 

ОН 8.1. Жүктерді 

тасымалдауды 

ұйымдастыруды жүзеге 

асыру 

 

ОН 8.2. Жүктерді 

тасымалдау, тиеу және 

түсіру ережелерін орындау 

 

ОН 8.3. Кеменің көлік 

операцияларын орындауға 

жалпы дайындығын 

тексеруді орындау. 

ОН 8.4. Кеме 

машиналарының, 

құрылғылар мен 

механизмдердің 

жарамдылығын тексеру, 

баптау және реттеу. 

 

 

8.1.Жүк үй-жайларын дайындауды 

қамтамасыз етеді және механиктің 

бірінші көмекшісімен бірлесіп, жүк 

құрылғыларының дайындығын 

тексереді және олардың дұрыс 

пайдаланылуын қамтамасыз етеді. 

Кемедегі жүк операциялары кезінде 

экипаж мүшелерінің еңбек қауіпсіздігі 

және еңбекті қорғау ережелерін 

сақтауын бақылайды. 

8.2.Қайта тиеу жұмыстарын жүргізу 

ережелерінің талаптарын сақтайды. 

Жүктердің массасын әртүрлі тәсілдермен 

анықтайды 

8.3.Штаттық кесте бойынша кеме 

экипажы мүшелерінің болуын тексеруді 

жүзеге асырады. 

 Кеменің корпустық конструкциясын 

және оның палубалық механизмдерін 

тиісті құрылғылар құрамында 

дайындауды мақсат бойынша басқарады. 

 Өміршеңдік үшін күрестің кеме 

құралдарының жиынтықтылығы мен іс-

қимылына дайындығын тексеруді 

орындайды. 

Кемені қосалқы және шығыс 

материалдарымен жабдықтау жөніндегі 

жұмыстарға басшылықты қамтамасыз 

етеді. 

8.4.Кеме машиналарының, құрылғылар 

мен механизмдердің конструкцияның 

ерекшеліктерін және олардың 

функционалдық мақсатын ескере 



отырып, жарамды дайындығын 

бақылауды орындайды. 

Нұсқаулық бойынша навигациялық 

аспаптар мен жабдықтарды реттеуді 

орындайды. 

Кеме құрылғылары мен механизмдеріне 

техникалық қызмет көрсету жөніндегі 

жұмыстарды ұйымдастырады және 

басқарады. 

Жалпы кемелік және арнайы жүйелердің, 

олардың  

механизмдері мен аспаптарының 

жұмысқа дайындығын бақылайды. 

Практикалық қызметте компьютерлік 

технологияларды қолданады. 

Операциялық жүйелерде жұмыс істеу 

дағдыларын меңгерген . 

ЕФ3. Кеме 

операцияларын 

басқару және 

адамдарға 

қамқорлық жасау. 

КҚ09.Кеме 

операцияларына 

басшылық жасау 

және кемедегі 

экипаждың 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

КМ09. Кеме 

операцияларын 

басқару және 

кемеде экипаждың 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

ОН 9.1. Кеме экипажының 

құрамында ұйымдастыру 

міндеттерін орындауға 

міндетті. 

 

ОН 9.2. Қозғалыс кезінде 

және тұрақта кемені күтіп 

ұстау және оған қызмет 

көрсету жөніндегі 

экипажды ұйымдастыру 

 

ОН 9.3. Тасымалдаудың 

өзіндік құнын анықтау 

 

 9.1.Штаттық лауазымдардың 

функционалдық құрылымы мен 

ұйымдық бағыныстылығын жіктейді. 

Кеме экипажын басқару әдістерін 

қолданады. 

Кеме экипажымен жұмыс істеу кезінде 

менеджменттің негізгі принциптерін 

қолданады 

Өндірістік тапсырмаларды орындау 

кезінде техникалық пайдалану, 

қауіпсіздік техникасы және еңбекті 

қорғау ережелері туралы білімдерін 

қолданады. 

Өрт қауіпсіздігі ережелерін қолданады, 

қоршаған ортаның экологиялық 

тазалығын қамтамасыз етеді 

Кеме электр жабдықтарына қызмет 

көрсетеді.  



9.2.Авариясыз жүзуді қамтамасыз ету 

бойынша қажетті шараларды 

қабылдайды; 

Қозғалыс курсын алдын ала салумен 

навигациялық карталарды дайындайды. 

ҚР кемелеріндегі қызмет Жарғысының 

талаптарын орындайды 

9.3.Негізгі және айналымдағы қорлардың 

құрамы мен пайдалану көрсеткіштерін 

анықтайды. 

Кәсіпорынның негізгі экономикалық 

көрсеткіштерін, тасымалдау тиімділігін 

анықтайды. 

Жоспарлау әдістерін қолданады; 

ағымдағы және перспективалық 

жоспарлардың мазмұны. 

Бағытталады негіздері, еңбек заңнамасы 

саласындағы еңбек ақы. 

 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек 

функциялары 

Модуль 

атауы 

және 

коды 

Оқыту нәтижесі Білім Дағдылары, іскерліктері 

ЕФ1. Навигация, 

оның ішінде 

басқару 

деңгейінде, оның 

ішінде жалпы 

кеме қызметін 

ұйымдастыру 

мен іс-

әрекеттері. 

3152-1 

Флоттағы 

штурман 

(Судовой 

штурман) 

ОН1. Жүзуді 

ұйымдастыру және 

жоспарлау 

1. «Ішкі су көлігі туралы» ҚР-ның 

Заңы. 

2. ҚР-ның Су кодексі. 

3. ҚР-ның «Кемелерде қызмет ету 

жарғысы». 

4. Қазақстан Республикасының «Ішкі 

су жолдарында жүзу ережелері». 

5. «Теңізшілерді аттестациялау 

ережелері». ҚР 

1. Навигациялық және синоптикалық 

диаграммаларды (картаны) қолдану. 

2. Су жолдарын төсеудің қолайлы 

әдістерін пайдалана отырып, барлық 

жағдайларда саяхатты жоспарлау және 

навигациялау, төмендегілерді ескере 

отырып: 

а) тар сулар. 

б) метеорологиялық жағдайлар. 

в) Мұздар. 



6. Қазақстан Республикасының кеме 

қатынасы туралы заңнамалық және 

басқа да құқықтық актілері, 

орындалатын жұмыстардың 

мәселелері бойынша әдістемелік 

және басқа да әдістемелік 

материалдар, еңбекті ұйымдастыру 

негіздері. 

7. Навигациялық-гидрографиялық, 

гидрометеорологиялық, 

геофизикалық, астрономиялық және 

әртүрлі анықтамалық деректерден 

тұратын навигациялық нұсқаулықтар 

мен навигацияға арналған басқа да 

ресми басылымдар. 

8. Навигациялық аспаптар мен 

карталар. 

9. Тұрақты құтқару құралдары. 

г) шектеулі көріну. 

д) қозғалысты бөлу жүйелері. 

е) VTS кеме қозғалысын басқару 

жүйесінің аумақтары. 

3. Әртүрлі жағдайларда орналасуын 

келесі әдістермен анықтау: 

а) астрономиялық әдістер. 

б) тиісті карталарды, теңізшілерге 

ескертулерді және позицияның дәлдігін 

бағалау үшін басқа да көмекші 

құралдарды пайдалануды қоса алғанда, 

жағалау сілтемелерін пайдалану. 

в) жұмыс істеу принциптерін, 

шектеулерін, қателік көздерін тамаша 

білуге, дұрыс емес көрсеткіштерді 

анықтауға және нақты орынды алу үшін 

түзету әдістеріне ие болуға негізделген 

қазіргі заманғы радионавигациялық 

құралдарды пайдалану. 

4. Белгіленген нормаларға сәйкес 

іздестіру-құтқару жұмыстарын 

ұйымдастыру және басқару. 

5. Навигациялық вахтаны ұстауды, жүзу 

қауіпсіздігін, кеменің және борттағы 

адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

етуді ұйымдастыру және іс-шаралар. 

6. Қауіпсіз навигацияны қамтамасыз ету 

үшін радар, ARPA және ECDIS қоса 

алғанда, барлық көздерден 

навигациялық ақпаратты бағалау. 

7. Төтенше жағдайлар кестесіне сәйкес 

экипаждың іс-әрекетін ұйымдастыру 

және басқару. 



8. Әртүрлі гидрометеорологиялық және 

навигациялық жағдайларда кемені 

басқару, маневр жасау. 

9. Бүкіл маршрут бойынша кеменің 

қауіпсіз жылдамдығын таңдау үшін 

кеме электр станцияларының, сондай-ақ 

Қозғалыс жүйесінің қашықтан басқару 

жүйесінің жұмыс істеу принциптері мен 

техникалық сипаттамаларын иелену. 

ЕФ2. Жүктерді, 

багажды және 

поштаны 

орналастыруды, 

тасымалдауды 

және түсіруді 

басқару, 

үйлестіру және 

бақылау, жүк 

жоспарын құру. 

3152-1 

Флоттағы 

штурман 

(Судовой 

штурман) 

ОН1.Жолаушылар мен 

жүктерді 

тасымалдауды 

ұйымдастыру. 

1. Жүк және жүк операцияларының 

орнату мен тұрақтылыққа әсері. 

2. Сусымалы жүк 

тасымалдаушылардың операциялық 

және құрылымдық шектеулері. 

3. Стандартты сусымалы 

тасымалдаушылардың аса маңызды 

құрылымдық элементтерінің беріктігі 

бойынша шектеулер. 

4. Қауіпті жүктерді тасымалдау 

ережелері, талаптары, кодекстері 

және ұсыныстары. 

5. «Қоршаған ортаны қорғау туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы. 

6. Жүктерді сақтау және бекітудің 

Қауіпсіз тәжірибесі кодексі. 

1. Жүк жоспарын бақылау және әзірлеу: 

а) жүктерді қауіпсіз өңдеуге, сақтауға, 

бекітуге және тасымалдауға қатысты 

тиісті ережелерді, кодтарды және 

стандарттарды қолдану. 

б) орнықтылық және әрлеу 

диаграммаларын, корпустың 

кернеулерін есептеуге арналған 

құрылғыларды, атап айтқанда 

корпустың кернеуін рұқсат етілген 

шектерде ұстау үшін деректер базасын 

пайдаланатын автоматты жабдық, 

сондай-ақ тиеу және балласттау 

ережелерін білу. 

в) кемелерде жүктерді орналастыру 

және бекіту, атап айтқанда, кеменің жүк 

жөнелтілімдері мен жүктерді бекіту 

жабдықтары. 

г) Жүктерді сақтау мен бекітудің 

Қауіпсіз тәжірибесі кодексінде 

көрсетілген жүктерді тасымалдауға 

ерекше назар аудара отырып, тиеу-

түсіру операциялары. 

д) танкер операциялары. 

е) жүктерді тиеуге, рейс кезіндегі 

күтімге және жүктерді түсіруге қатысты 



кемеде бар барлық деректерді 

пайдалану. 

ж) тиісті нормативтік құжаттардың 

ережелеріне сәйкес тауарларды қауіпсіз 

өңдеу тәртібін белгілеу. 

з) кеме және терминал персоналы 

арасындағы тиімді байланыс және 

жақсартылған қарым-қатынас. 

2. Жүк орындарының, люк 

қақпақтарының және балластты 

цистерналардың анықталған ақаулары 

мен зақымдалуын бағалау; 

3. Сусымалы жүк тасымалдаушылардың 

коррозиядан, шаршаудан және жүкті 

дұрыс өңдеуден кері әсер етуіне жол 

бермеу. 

4. Қауіпті жүктерді тасымалдау: 

а) қауіпті және зиянды жүктерді 

тасымалдауды ұйымдастыру; 

б) тиеу-түсіру кезіндегі сақтық 

шараларын меңгеру, рейс кезінде жүкті 

дұрыс өңдеу. 

ЕФ3. Кеме 

операцияларын 

басқару және 

адамдарға 

қамқорлық 

жасау. 

3152-1 

Флоттағы 

штурман 

(Судовой 

штурман) 

ОН1.Жолаушылар мен 

жүктерді тасымалдау 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету, 

қоршаған ортаны 

қорғау және кеменің 

тіршілігі үшін күрес. 

1. Тұрақтылық және батпайтындығы 

туралы ақпаратқа ие болу. 

2. Кеме қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

жөніндегі іс-шаралар (кеменің 

орнықтылығын арттыру және кемені 

теңіз әрекетінен жалпы қорғауды 

қамтамасыз ету). 

3. Кеме конструкциясын, оның 

ішінде кеменің зақымдалуын 

бақылауды, өрттің алдын алу, 

анықтау және сөндіру әдістері мен 

құралдарын түсіну. 

1.Кеме орнықтыру, тұрақтылықты және 

кернеуді бақылау: 

а) кеме жұмысын тиімді басқару үшін 

кеме конструкциясының негізгі 

принциптерін, орнатуға және 

орнықтылыққа әсер ететін теориялар 

мен факторларды қолдану. 

б. қауіпсіз орнату және тұрақтылықты 

қамтамасыз ету үшін қажетті 

шараларды қабылдау. 

2. Талаптардың сақталуын және 

Қазақстан Республикасының 

заңнамасын бақылау, сондай-ақ су 



4. Жазатайым оқиғалар кезінде 

алғашқы медициналық көмек көрсету 

бойынша әдістемелік нұсқаулар. 

көлігі және су ресурстары саласындағы 

халықаралық құқық нормаларын жүзеге 

асыру, судағы адам өмірін қорғауды 

және су ортасын қорғауды қамтамасыз 

ету жөніндегі шараларды қамтиды. 

3. Жолаушылар мен экипаж 

мүшелерiнiң қауiпсiздiгiн, өртке қарсы 

жүйе және басқа да күзет жүйелерiнiң 

құтқару құралдары мен 

құрылғыларының жұмыс жағдайын 

қамтамасыз ету: 

а) өрт сөндіруді және кемелерді тастау 

жаттығуларын ұйымдастыру. 

б. құтқару құралдары мен 

құрылғыларын, өртке қарсы жүйені 

және басқа да қауіпсіздік жүйелерін 

жұмыс жағдайында ұстау. 

в. апат болған жағдайда борттағы 

барлық адамдарды қорғау және қорғау 

үшін қабылданатын әрекеттер. 

г) өрттен, жарылыстан, соқтығысудан 

немесе жерге тұйықталудан кейін 

зақымдану салдарын анықтау және 

кемені құтқару бойынша іс-шаралар. 

4. Кемелердің зақымдануын бақылау 

жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес төтенше 

және басқа да төтенше жағдайлар 

кезіндегі іс-шаралар жоспарын және 

зақымдануды бақылау схемаларын 

әзірлеу. 

5. Бортта медициналық көмекті 

ұйымдастыру және басқару. 

ЕФ4. Сауда 

кемелері 

саласындағы 

1325-3 

ОН1. Кеменің теңізге 

шығуға дайындығын 

тексеру және теңізге 

1.1. «Ішкі су көлігі туралы» ҚР-ның 

Заңы. 

1.2. ҚР-ның Су кодексі. 

1.1. Теңіз портында жүзуді және 

тәртіпті сақтауды, кемелер мен 

адамдардың порттың аумағында және 



қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету 

Штурман 

(флот 

бойынша) 

жарамды жағдайда 

шығуға рұқсат беру: 

1.3. ҚР-ның «Кемелерде қызмет ету 

жарғысы». 

1.4. ҚР-ның «Ішкі су жолдарында 

жүзу ережелері». 

1.5. ҚР-ның кеме қатынасы туралы 

заңнамалық және басқа да құқықтық 

актілері, орындалатын жұмыстардың 

мәселелері бойынша әдістемелік 

және басқа да әдістемелік 

материалдар, еңбекті ұйымдастыру 

негіздері. 

1.6. Навигациялық-гидрографиялық, 

гидрометеорологиялық, 

геофизикалық, астрономиялық және 

әртүрлі анықтамалық деректерден 

тұратын навигациялық нұсқаулықтар 

және навигацияға арналған басқа да 

ресми басылымдар. 

1.7. Навигация құралдары мен 

карталар. 

акваториясында қолданыстағы 

заңнаманы және жүзу ережелерін, 

сондай ақ теңізде жүзу, жолаушыларды 

қауіпсіз тасымалдау және халықаралық 

шарттарды сақтауын қадағалау.  

1.2. Кеме қатынасының қауіпсіздігі 

мен жүктерін бақылауды қамтамасыз 

ету және порт акваториясында және 

тұрақталуға бет алу маршруттарында 

кемелердің қозғалысын реттеу. 

1.3. Кемелердің қозғалысын бақылау, 

қызметін қадағалау. 

ОН2. Кемелердің 

портқа келуін және 

порттан шығуын 

белгіленген тәртіппен 

тіркеу. 

2.1. «Ішкі су көлігі туралы» ҚР-ның 

Заңы. 

2.2 ҚР-ның Су кодексі. 

2.3. ҚР-ның «Кемелерде қызмет ету 

жарғысы». 

2.4. ҚР-ның «Ішкі су жолдарында 

жүзу ережелері». 

2.5. ҚР-ның кеме қатынасы туралы 

заңнамалық және басқа да құқықтық 

актілері, орындалатын жұмыстардың 

мәселелері бойынша әдістемелік 

және басқа да әдістемелік 

материалдар, еңбекті ұйымдастыру 

негіздері 

2.1.Аймақ бастығы қызметінің тиімді 

жұмысын ұйымдастыру. 



ОН3. Кеме 

құжаттарын, сондай-ақ 

дипломдарды, 

біліктілік куәліктерін, 

дипломдарды 

растауларды және 

офицерлік лауазымдар 

мен разрядтарға 

жеңілдікті 

рұқсаттарды тексеру. 

3.1. «Ішкі су көлігі туралы» ҚР-ның 

Заңы. 

3.2. ҚР-ның Су кодексі. 

3.3. Қазақстан Республикасының 

«Кемелерде қызмет ету жарғысы». 

3.4. ҚР-ның «Ішкі су жолдарында 

жүзу ережелері». 

3.5. «Кәсіби дипломның үлгілерін, 

кәсіптік дипломды растауды, 

Теңізшілерді аттестаттау 

қағидаларын бекіту туралы» ҚР 

Инвестициялар және даму 

министрінің 2017 жылғы 26 

шілдедегі №  504 бұйрығы. 

3.6. ҚР-ның кеме қатынасы туралы 

заңнамалық және басқа да құқықтық 

актілері, орындалатын жұмыстардың 

мәселелері бойынша әдістемелік 

және басқа да әдістемелік 

материалдар, еңбекті ұйымдастыру 

негіздері. 

3.1. Аймақ бастығының қызметін 

басқару.  

3.2. Мемлекеттік кеме тізілімінде 

кемелерді тіркеуді жүзеге асыру.  

3.3. Кеме құжаттарын беру. 

3.4. Кеме құжаттарын, дипломдарды, 

куәліктерді және кеме экипажының 

біліктілік куәліктерін тексеруді, сондай-

ақ экипаж мүшелеріне теңізшілер 

куәліктерін беруді қамтамасыз ету. 

ОН4. Кеменің порттан 

шығуына рұқсат 

беруге кедергі 

келтіретін 

кемшіліктерді жоюды 

тексеру мақсатында 

кемені бақылау 

тексеруін жүргізу 

4.1. «Ішкі су көлігі туралы» ҚР-ның 

Заңы. 

4.2. ҚР-ның Су кодексі. 

4.3. ҚР-ның «Кемелерде қызмет ету 

жарғысы». 

4.4. ҚР-ның «Ішкі су жолдарында 

жүзу ережелері». 

4.5. ҚР-ның кеме қатынасы туралы 

заңнамалық және басқа да құқықтық 

актілері, орындалатын жұмыстардың 

мәселелері бойынша әдістемелік 

және басқа да әдістемелік 

материалдар, еңбекті ұйымдастыру 

негіздері. 

4.1. Портта тиелген кемелермен оны 

қауіпсіз тасымалдау үшін жүк туралы 

ақпарат бар құжаттарды зерделеу.  

4.2. Кемелердің портқа келу және 

олардың порттан шығу тәртібіне 

қойылатын талаптардың сақталуын 

қадағалау.  

4.3. Тиісті құжаттардың орындалуын 

ұйымдастыру.  

4.4. Кеменің жүзуге жарамдылығын 

бағалау мақсатында оның бақылау 

тексеруін қамтамасыз ету. 4.5. Кеме 

экипаждарының қоршаған ортаның 



4.6. Жүк және жүк операцияларының 

қону мен тұрақтылыққа әсері. 

4.7. Сусымалы жүк 

тасымалдаушылардың 

эксплуатациялық және құрылымдық 

шектеулері. 

4.8. Стандартты сусымалы 

тасымалдаушылардың аса маңызды 

құрылымдық элементтерінің беріктігі 

бойынша шектеулер. 

4.9. Қауіпті жүктерді тасымалдау 

ережелері, талаптары, халықаралық 

кодекстері және ұсыныстары. 

4.10. «Қоршаған ортаны қорғау 

туралы» ҚР-ның Заңы. 

4.11. Жүктерді сақтау және бекітудің 

Қауіпсіз тәжірибесі кодексі. 

ластануының алдын алу жөніндегі 

талаптарды сақтауын қадағалау. 

ОН5. Кемелердегі 

аварияларды тергеп-

тексеру ережесіне 

сәйкес тексеру 

5.1. Қазақстан Республикасындағы 

кемелермен болған аварияларды 

тергеп-тексеру ережелері. 

5.1.Жазатайым оқиғаларды тергеуді 

ұйымдастыру. 

ОН6. Кемелерді 

міндетті лоцмандық 

айдауды белгілеу және 

лоцмандық 

қызметтердің 

жұмысын бақылау. 

6.1. "Лоцмандар қызметі туралы 

ережені бекіту туралы" Көлік және 

коммуникация министрінің 

2005.01.17 №  31-1 Бұйрығы. 

6.1. Лоцмандық қызметтің жұмысын 

ұйымдастыру.. 

ОН7. Кемелердің 

портқа кіру және 

оларды порттан 

шығару тәртібі туралы 

талаптардың 

сақталуын бақылауды 

жүзеге асыру 

7.1.Кемелердің портқа кіруі және 

порттан шығуы, порт акваториясы 

шегінде кемелердің жүзуі және 

портта тұру ережелері. Қазақстан 

Республикасы Инвестициялар және 

даму тәртібі міндетін атқарушы 

министрінің 2015 жылғы 27 

наурыздағы №  361 

7.1. Портта тиелген кемелермен оны 

қауіпсіз тасымалдау үшін жүк туралы 

мәліметтері бар құжаттарды оқу.  

7.2. Кемелердің портқа келу және 

порттан шығу тәртібіне қойылатын 

талаптардың сақталуын қадағалау 

7.3. Тиісті құжаттардың ресімделуін 

ұйымдастыру.  



7.4. Кеменің жүзуге жарамдылығын 

бағалау мақсатында оның бақылау 

тексеруін қамтамасыз ету. 

7.5. Кеме экипаждарының қоршаған 

ортаның ластануының алдын алу 

жөніндегі талаптарды сақтауын 

қадағалау. 

ОН8. Портқа 

жақындауларда және 

оның акваториясында 

кемелердің мұз 

жаруын бақылау жасау 

8.1. Қазақстан Республикасының 

теңіз порттарында кемелерді жүзу 

және арқандап байлау және оларға 

жақындау қағидалары 

Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму тәртібі 

міндетін атқарушы министрінің 2015 

жылғы 24 ақпандағы №  162. 

8.1. Мұз жағдайын бақылау. 

ОН9. Тиісті 

тереңдіктердің 

сақталуын, порт 

акваториясында 

навигациялық 

қоршаулардың, кіру 

арналары мен 

фарвалардың дұрыс 

жұмыс істеуін, сондай-

ақ портта кемелердің 

өтпелілігін белгілеуді 

бақылау. 

9.1. "Теңіз портының капитаны 

туралы ережені бекіту туралы" 

Қазақстан Республикасы Көлік және 

коммуникациялар министрінің 2004 

жылғы 10 ақпандағы №  55-I 

бұйрығына өзгерістер енгізу. 

Қазақстан Республикасы 

Инвестициялар және даму 

министрінің 2016 жылғы 19 

қыркүйектегі №  675 бұйрығы. 

9.1. Навигациялық құралдарды жақсы 

жағдайда ұстау 

ОН10. Порт 

акваториясында апатқа 

ұшыраған адамдарды 

және кемелерді 

құтқаруға қатысу үшін 

порттағы кемелерді 

тарту. 

10.1.«Сауда кемелері туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы 

2002 жылғы 17 қаңтардағы № 284 

10.1. Құтқару қызметтері мен порт 

флотының кемелерінің жұмысын 

ұйымдастыру. 



ОН11. Порт 

құрылыстарының 

техникалық жағдайын 

және олардың 

жұмысын бақылау. 

11.1. «Халықаралық маңызы бар 

теңіз порттарын, порт құрылыстарын 

және теңіз порты суларын пайдалану 

ережелері». 

Қазақстан Республикасы Ішкі істер 

министрлігінің 2015 жылғы 28 

сәуірдегі №  519 бұйрығы 

11.1. Порт акваториясын, жақындау 

арналарын және фарватерлерді мұнай 

және мұнай өнімдерімен, сондай-ақ 

кеме қатынасына кедергі келтіретін 

қалқымалы және суға батқан 

объектілермен ластанудан тазартуды 

қамтамасыз ету.  

11.2. Айлақтардың тиісті техникалық 

жай-күйіне қойылатын талаптардың 

сақталуын, оның ішінде арқандап 

байлау және қоршау жабдықтарын, жол 

жабдықтарын қадағалау.  

11.3. Портта және қонуға кіру арналары 

мен фарваларда мәлімделген 

тереңдіктерді, порттағы және оған 

жақындаулардағы навигациялық 

қоршаудың жақсы жай-күйін және 

дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ету 

жөніндегі шараларды қабылдау. 

ОН12. Кеменің айлақ 

бастығына қол жетімді  

барлық навигациялық 

және 

гидрометеорологиялық 

ақпараттарын алу және 

қамтамасыз ету. 

12.1. «Кеме жүретін су жолдарын 

пайдалану ережелері». Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2005 

жылғы 27 мамырдағы №  527 

Қаулысы. 

12.1.Порттан шығуға дайындалып 

жатқан кемелер капитандарының 

навигациялық және гидрографиялық 

ақпаратты уақтылы алуын бақылау 

ЕФ5. Кемелерді 

Мемлекеттік 

кеме тізіліміне 

енгізу және 

кемелерге 

меншік құқығын 

мемлекеттік 

тіркеу. 

1325-3 

Штурман 

(флот 

бойынша) 

ОН1. Кемелерді 

Мемлекеттік кеме 

тізіліміне, Кеме 

кітабына, Бербоут-

чартер тізіліміне және 

жасалып жатқан 

кемелер тізіліміне 

енгізу және кеме 

құжаттарын беру. 

1.1. Коммерциялық теңіз 

порттарында кемелерді тіркеу 

ережелері. Қазақстан Республикасы 

Көлік және коммуникация 

министрлігінің 1994 жылғы 2 

ақпандағы № 19 Бұйрығы; Бербоут 

чартер тізілімін жүргізу ережелері. 

Қазақстан Республикасы Көлік және 

коммуникация министрлігі Көліктік 

1.1.Кемелерге меншік құқығын 

мемлекеттік тіркеу тәртібі 



бақылау комитеті төрағасының 2004 

жылғы 8 қазандағы № 71-ө Бұйрығы. 

ОН2. Кемелерге және 

жасалып жатқан 

кемелерге мүліктік 

құқықтарды, кеменің 

немесе жасалып 

жатқан кеменің кепілін 

және оларға басқа 

құқықтарды 

мемлекеттік тіркеу 

және кеме құжаттарын 

беру. 

2.1. Кемелерді және оларға 

құқықтарды мемлекеттік тіркеу 

ережелері. Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2003 жылғы 17 

қаңтардағы № 49 Қаулысы 

№ 622 жыл 

2.1. Кемелерге меншік құқығын 

мемлекеттік тіркеу тәртібі 

ЕФ6. Рұқсаттар 

мен 

сертификаттарды 

беру 

1325-3 

Штурман 

(флот 

бойынша) 

ОН1. Теңізде батып 

кеткен мүлікті 

көтеруге, сондай-ақ 

портта құрылыс, 

гидротехникалық және 

басқа да жұмыстарды 

орындауға рұқсаттар 

беру 

1.1. «Сауда кемелері туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы 

2002 жылғы 17 қаңтардағы №  284 

1.1. Теңізге батқан мүлікті құтқаруға 

рұқсат беру тәртібін білу.  

1.2. Порттағы құрылыс, 

гидротехникалық және басқа 

жұмыстарды жүргізу тәртібін білу. 

ОН2. Мұнаймен 

ластанудан келтірілген 

залал үшін азаматтық-

құқықтық 

жауапкершілікті 

сақтандыру немесе 

басқа да қаржылық 

қамтамасыз ету туралы 

куәлік беру. 

2.1. «Сауда кемелері туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңы 

2002 жылғы 17 қаңтардағы №  284 

2.1. Сауда көлігі саласында міндетті 

сақтандырудың шарттары мен тәртібін 

қолдану 

ЕФ7. Жүріс 

және тұрақ 

вахталары 

8350-2 

Матрос 

ОН1.  Қауіпсіз жүріс 

вахтаны қамтамасыз 

етуге жәрдемдесу 

Халықаралық және ұлттық 

нормативтік құқықтық акті бойынша 

теңіз кемелерімен ішкі жүзі қызметін 

ұйымдастыру талаптар, 

2. Құрылғы және негізгі 

1. Кемені берілген бағытта ұстап тұру 

компас бойынша рульдің көмегімен, 

жағалау және жүзбелі навигациялық 

белгілер. 

2. Рульдің автоматтыдан қолға ауысуы 



кеме сипаттамалары, теңізге 

жарамдылығы және 

кеме өнімділігі, 

ойықтар мен жүктеме сызығы; 

3. Құрылғы және жұмыс принципі 

кемелерді басқару машиналары, 

арқандап байлау, 

сүйрету, муфта, якорь, 

кеменің жүк көтеру жабдықтары, 

құтқару қайықтары мен салдар. 

4. Кемелердің тағайындалуы және 

классификациясы 

жүйелер; өрт бақылау және 

дабыл, тұрақты жүйелер 

өрт сөндіру. 

5. Магниттік және гирокомпастардың 

әрекетінің мақсаты, құрылғысы және 

принципі, 

6. Мақсаты және жұмыс істеу 

принципі 

автопилот. 

7. Мақсаты, жіктелуі және 

лагтардың жұмыс істеу принципі. 

8. Мақсаты және жұмыс істеу 

принципі 

жаңғырық құрылғысы, 

көрсеткіштерді қабылдау. 

9. Навигацияның классификациясы 

қауіптер, белгілер 

навигациялық қауіптер 

навигациялық карта. 

10. Жағалау және жүзу құрылғылары 

навигациялық жабдық, 

жүзу бойынша нұсқаулықтары. 

және керісінше. 

3. Рульге берілген командаларды 

орындау, соның ішінде ағылшын 

тіліндегі командалар 

4. Гиро және магнитті компастарды 

пайдалану 

компас бағытын және бағыт бұрышын 

анықтау. 

5. Қоршаған ортаның көрнектілігін 

және естуін бақылау, Халықаралық 

сигналдар жинағына сәйкес негізгі бір 

жалаушаны көтеру сигналдың 

мағынасы мен ережелерңн білу, ішкі 

байланыс-төтенше жағдай-ескерту 

дабылына тиісті құралдарды пайдалану 

6. Командаларды түсіну жәнев ахтаны 

алып жүретіндермен сөйлесу, вахтадан 

шығу, алып жүру және беру 

міндеттемелері туралы құраммен 

сөйлесу 

7. Жалған сигнал беруден аулақ болу, 

тек апаттық жағдайда ғана сигнал беру 

8. Жүріс вахта кезінде еңбекің қорғау 

ережелерін сақтау 



11. Теңізде жүзу ішкі су жолдары 

бағыттарының негіздері. 

12. Кеменің шамдары мен белгілері, 

жарық және 

дыбыстық сигнализация, апаттық 

дабылдары. 

13. Рульге берілген командалар 

Орыс және ағылшын, олардың 

мағынасы. 

14. Берілген апат сигналдары 

пиротехникалық құралдар; 

спутниктік EPIRB және 

транспондерлер, 

іздестіру-құтқару жұмыстарында 

қолданылады. 

15.Кездейсоқ апат сигналы берілген 

жағдайда орындалатын іс әрекеттер. 

16. Жүріс вахта кезіндегі еңбекті 

қорғау ережелері 

ОН2. Қауіпсіз тұрақ 

вахтаны қамтамасыз 

ету 

1. Вахтаны қабылдау, өткеру, беру 

және вахтадан шығу тәртібі. 

2. Вахта қызметкерінің міндеттері 

мен тапсырмалары 

3. әр түрлі типтегі зәкірлі 

құрылғылар, олардың әрекет 

принципі мен мақсаты, жіктелуі, 

дизайн ерекшеліктері 

4. Мақсаты, құрылғысы, принципі 

якорь механизмдерінің әрекеті. 

5. Мақсаты, құрамдас элементтері, 

байлау принципі 

құрылғылар мен арқандап байлау 

механизмдері; 

олардың кемедегі орналасуы. 

6. Мақсаты, құрылғысы, орнатуы, 

1. Кеме зәкірде тұрған кезде қоршаған 

ортаны бақылау, зәкір тізбегінің 

орналасуы және керілу жағдайын 

қадағалау 

2. Кеме портта тұрған кезде арқандап 

байлау және борттағы тазалықты 

бақылау, кемеге бақылап өткізу 

режимін жүзеге асыру, траптар мен 

басқыштарды жабдықтау және оларға 

күтім жасаңыз, борт сыртындағы 

траптарды және кеме шөгуді өлшеуді 

жүзеге асыру тереңдету маркалары 

бойынша; 

3. Кемедегі өртке қарсы режимді 

сақтауды бақылауды жүзеге асыру, 

кеме ішін үлгілік бағдарларға сәйкес 



кеме өтпе жолдары мен 

баспалдақтарды бекіту. 

7. Еңбекті қорғау ережелері 

палубалық механизмдерді қолдану. 

мерщіммен айналып өту, қарауылға 

есеп береді 

кеме капитанының көмекшісі; орындау 

жағдайда белгіленген әрекеттер 

өртті немесе оның белгілерін анықтау 

кемеде немесе кемеге жақын жағалауда. 

4. Палубалық механизмдерді қолдану 

кезінде еңбекті қорғау ережелерін 

сақтау 

ОН3. Белгіленген 

деңгейінің 

талаптарын орындау 

Транспорттық 

қауіпсіздік. 

1. Кеменің арқандап байлау кестесі, 

арқандап байлау жұмыстары 

кезіндегі матростың міндеттері. 

2. Швартираны жұмысқа дайындау 

тәртібі. 

3. Арандату және сүйреу 

кабельдерінің мақсаты. 

4. Шараға штангаға немесе швартты 

оқпанға арқандап байлаумен 

байланысты әрекеттер тізбегі. 

5. Арандату механизмдерін қолдану 

тәртібі. 

6. Шваргтарды сақтау және кеменің 

арқандап тұру құрылғысына қызмет 

көрсету тәртібі. 

7. Шарлау операциялары кезінде 

орындалатын командалар, оның 

ішінде ағылшын тілінде, олардың 

мағынасы. 

8. Арбалау жұмыстарын орындау 

кезіндегі еңбекті қорғау ережелері. 

1. Бос тұрғанда арқандап байлау 

механизмдерінің жұмысын тексеру, 

арқандап байлау кабельдерін дайындау. 

2. Арбаны жарыққа бекітіңіз және 

лақтыру сызығын жағаға жеткізіңіз, 

соның ішінде бағыттағышты пайдалана 

отырып. 

3. Жаға бағандарына, жағадағы 

ілмектерге және арқанды бөшкелерге, 

құлыптау камераларының бағандарына, 

қалқымалы/бекітпейтін ілгектерге 

штангаларды (жарық және бұғау) 

төсеңіз. 

4. Шваргтарды арқандап байлау 

механизмінің барабанынан бағандарға 

ауыстырған кезде шынжырлы және 

көкөніс тығындарын қолданыңыз, арқан 

байлау жолдарына «егеуқұйрықтарға 

қарсы қалқан» орнатыңыз. 

5. Порт буксирлерінен сүйрету 

жолақтарын алу, арқандарды қайықпен 

жағаға шығару. 

6. Айлақтан шыққанда, құлыптан 

шыққанда арқандап байлау жолдарын 

таңдауды жүзеге асыру. 



7. Шваргтың жұмыс винтінің астына 

түсуіне жол бермеу үшін техникалар 

мен технологиялық операцияларды 

қолдану. 

8. Палубалық механизмдерді 

қолданыңыз: қақпақтар, шынылар, 

жүкшығырлар, қосқыштар. 

9. Шлагбаумдарды сақтауды және 

кеменің арқандап тұру құрылғысына 

қызмет көрсетуді қамтамасыз ету. 

10. Шарлау операцияларын орындау 

кезінде командаларды орындау және 

есептерді шығару, оның ішінде 

ағылшын тілінде 

ЕФ8. Кемелерде 

вахтаны 

жүргізу кезінде 

ережелер мен 

міндеттерді 

орындау. 

2144-3 

Кеме 

механигі 

ОН1. Кезекшілік 

кезінде ережелер мен 

міндеттерді сақтау. 

1. Көліктік кезекшілікті ұстаудың 

негізгі принциптері.  

2. Кезекшілікті ұстау, беру және 

тапсыру кезінде орындалатын 

сағатты алу кезіндегі міндеттер.  

3. Кеме электр станциясының 

аспаптарынан алынған 

көрсеткіштердің мәндерін біле 

отырып, қозғалтқышты және басқа 

журналдарды жүргізу тәртібі  

4. Вахтаны арашашы механикке беру 

тәртібі.  

5. Жүйелер мен механизмдердің 

жұмысына, механизмдер мен 

жүйелерде орындалатын барлық 

жұмыстардың сипатына, осы 

жұмыстарға қатысатын персоналға 

және ықтимал қауіптерге қатысты 

вахтаға бұйрықтар мен бас 

инженердің арнайы нұсқаулары.  

1. ӨҚҚ және кеменің техникалық 

құралдарын дербес басқару. 

2. Маневр жасау кезінде пайдалануға 

болатын барлық механизмдер мен 

жабдықтардың белгіленген 

дайындығын, рульдік механизмдер мен 

басқа электр тұтынушыларды 

қуаттандыру үшін жеткілікті электр 

энергиясының қорын қамтамасыз ету. 

3. Қызмет көрсетілетін үй-жайларда 

ауыстыру, қосу және тоқтату 

механизмдерін орындау. 

4. Қадағалауға сәйкес кеме техникалық 

құралдарының ақаулары мен ақауларын 

анықтау және жою. 



6. Кеме ескерту және дабыл 

жүйелері. 7. SPP сипаттамалары мен 

параметрлері, кеме аппаратурасы. 

қосалқы механизмдер, жүйелер мен 

жабдықтар 8. Теңіз және өзен флоты 

кемелеріндегі еңбекті қорғау 

ережелері және өрт қауіпсіздігі 

ережелері. Күзет кезінде сақталатын 

қауіпсіздік шаралары және өрт 

немесе оқиға болған жағдайда дереу 

қабылданатын шаралар. 

9. Вахтаны сақтау кезінде машина 

бөлмесінің ресурстарын басқару 

принциптері. 

ОН2. Қауіпсіз және 

төтенше шараларды 

орындау. 

1. Қауіпсіздік шаралары және 

төтенше жағдайлар процедуралары. 

2. Техникалық құралдарды 

пайдалану және кемелерде 

механиктің міндеттерін орындау 

үшін жазбаша және ауызша ағылшын 

тілі. 3. Барлық жүйелерді 

қашықтан/автоматтыдан жергілікті 

және қолмен басқаруға көшу 

процедуралары. 4. Вахтада 

сақталатын қауіпсіздік шаралары 

және өрт немесе төтенше жағдайлар 

кезінде дереу қабылданатын шаралар 

5. Техникалық регламенттердің 

талаптары және электр станциясына, 

кеменің техникалық құралдары мен 

кеме құрылымдарына арналған 

пайдалану нұсқаулары. 

1. Кемеде, кеме электр станциясында, 

техникалық құралдарда немесе 

жүйелерде авариялық жағдайдың 

белгілері пайда болған кезде жедел іс-

шараларды орындау. 

2. Кеме механизмдері мен жүйелерін 

басқару. 

3. Кеме жылдамдығының төмендеуіне, 

басқаруды жоғалтуға, рульдік 

тетіктердің істен шығу қаупін тудыруы 

мүмкін, негізгі қозғалтқыштың тоқтап 

қалуына әкеп соқтыруы мүмкін өрт 

оқиғалары және машиналық 

кеңістіктердегі кез келген жақын әрекет 

туралы дереу бас рульдік станцияға 

хабарлаңыз. қозғалтқыш жүйесі немесе 

ұқсас қауіпсіздік қауіптері. 4. Кесте 

бойынша кеме дабылдары бойынша 

әрекет ету. 5. Ауыстыру, іске қосу және 

тоқтату механизмдерін орындау. 6. 

Негізгі және қосалқы 



қозғалтқыштардың, механизмдер мен 

жүйелердің ақаулары мен ақауларын 

анықтау және жою 

7. Кеменің тіршілігін және өрт 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

механизмдер мен жүйелерді жедел 

басқару. 

ЕФ9. Негізгі 

қондырғылар 

мен кеменің 

техникалық 

құралдары мен 

жүйелерін 

пайдалану. 

2144-3 

Кеме 

механигі 

ОН1. Негізгі 

қондырғыларды, 

қосалқы 

машиналарды және 

олармен байланысты 

басқару жүйелерін 

пайдалану. 

1. Іштен жанатын 

қозғалтқыштардың, теңіз бу-газ 

турбиналарының, теңіз 

қазандықтарының, шахталық 

қондырғылардың, оның ішінде 

винтті, басқа да қосалқы 

қондырғылардың, оның ішінде 

әртүрлі сорғылардың, 

компрессорлардың, 

сепараторлардың, жылу 

алмастырғыштардың, тоңазытқыш 

қондырғылардың, ауаны баптау және 

желдету жүйелерінің конструкциясы, 

жұмыс істеу принциптері. , рульдік 

механизмдер, автоматты реттеу және 

басқару жүйелері, сұйықтық ағыны 

және майлау майының 

сипаттамалары, жанар-жағармай 

және салқындату жүйелері, палуба 

машиналары.  

2. Басқару жүйелерін қоса алғанда, 

қозғау жүйесінің механизмдерін 

қауіпсіз және авариялық пайдалану 

тәртібі.  

3. Кеме электр станциясының, 

жабдықтар мен жүйелердің 

пайдалану сипаттамалары, ақаулар 

мен ақаулардың ықтимал себептері. 

1. Дайындау, пайдалану, ақауларды 

анықтау және зақымдануды болдырмау 

үшін қажетті шаралар: 

1) негізгі қозғалтқыштар және олармен 

байланысты қосалқы механизмдер; 2) 

кеме қазандықтары және олармен 

байланысты қосалқы механизмдер мен 

жүйелер; 3) қосалқы негізгі 

қозғағыштар және олармен байланысты 

жүйелер; 4) басқа да қосалқы 

механизмдер мен жүйелер, оның ішінде 

әртүрлі сорғылар, ауа компрессоры, 

сепаратор, ауыз су генераторы, жылу 

алмастырғыш, тоңазытқыш 

қондырғылар, ауа баптау жүйелері, 

желдету, рульдік механизмдер, палуба 

механизмдері. 

2. Қозғалтқыштар мен қазандық 

қондырғылардың жүктеме 

параметрлерін бағалау және реттеу.  

3. Жанармай, май, балласт және басқа 

кеме жүйелерін және олармен 

байланысты басқару жүйелерін басқару. 

4. Барлық борттық байланыс жүйелерін 

басқару.  

5. Кеме аппараттық және басқару 

жүйелерін іздеу, анықтау және 

ақауларын жою.  



4. Сорғылар мен құбырлардың 

жұмыс сипаттамалары. 

5. Бильге, балласт және жүк 

жүйелерін пайдалану жауапкершілігі. 

6. Ішкі су көлігі объектілерінің 

қауіпсіздігі жөніндегі техникалық 

регламент. 7. Теңіз көлігі 

объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі 

техникалық регламент. 

8. Требования к эксплуатации 

сепараторов льяльных вод и систем 

автоматического замера, регистрации 

и управления сбросом 

нефтесодержащих вод с судна.  

9. Требования технических 

регламентов к судовым техническим 

средствам и конструкциям.  

10. Правила охраны труда и 

пожарной безопасности на судах  

11. Профессиональный английский 

язык, для выполнения обязанностей 

механика морского судна и судна 

река-море.  

12.Методика тестирования 

оборудования. 

6. Теңіз механигі міндеттерін орындау 

үшін жазбаша және ауызша ағылшын 

тілін қолданыңыз.  

7. Механикалық жабдықтар мен 

жүйелерді өндірушінің ұсыныстарына 

және кеме электр станциясының 

қабылданған жұмыс принциптеріне 

сәйкес бақылау.  

8. Техникалық жағдайды бақылау және 

есепке алу, әрекетке дайындығын 

тексеру, іске қосу және пайдаланудан 

шығару, жұмыс режимдерін қамтамасыз 

ету, өзгерту және сақтау, берілген және 

нақты сипаттамаларды салыстыру, кеме 

техникалық құралдарының кеме электр 

станцияларын техникалық пайдалану 

кезіндегі ауытқуларды бағалау және 

есепке алу. жүйелер. 

ОН2. Кеме 

механизмдері мен 

жабдықтарына 

техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу 

1. Персоналға осындай машиналар 

мен жабдықтарда жұмыс істеуге 

рұқсат берілгенге дейін кеме 

машиналары мен жабдықтарын 

қауіпсіз оқшаулауды қоса алғанда, 

жөндеу және техникалық қызмет 

көрсету бойынша қауіпсіздік 

шаралары. 

2. Жабдықтарды дайындау және 

жөндеу кезінде қолданылатын 

1. Техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу, соның ішінде механизмдер мен 

жабдықтарды бөлшектеу, реттеу және 

жинау.  

2. Бөлшектерді жасау және кемеде 

жөндеу жұмыстарын орындау үшін 

тиісті арнайы құралдарды, калибрлерді, 

қол аспаптарын, станоктарды 

қолданыңыз.  



материалдардың конструктивтік 

сипаттамалары мен қасиеттері, 

сонымен қатар ESKD және ESTD 

талаптары. 

3. Кемелерге техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу 

технологиялары. 

4. Тоңазытқыш қондырғылар мен 

ауаны баптау жүйелеріне техникалық 

қызмет көрсетуге, пайдалануға 

қойылатын талаптар 

5. Жабдықтардың техникалық 

жағдайын бағалаудың нормалары 

мен критерийлері  

6. Жабдықтарды демонтаждау және 

орнатудың технологиялық 

регламенті 

7. Кеме техникалық құралдарымен 

жұмыс істеу кезінде еңбекті қорғау, 

өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны 

қорғау ережелері. 

3. Кемені пайдаланудан шығармай-ақ 

жөндеуді дайындау және жүргізудің ең 

тиімді әдістерін қолдану.  

4. Жауапты жүйелер мен 

механизмдердің жөндеу жұмыстарын 

басқару. 

5. Механизмдермен жұмыс істеуде 

тиісті негізгі білім мен дағдыларды 

қолдану 

6. Жабдықтың, оның тораптары мен 

бөлшектерінің қалдық қызмет ету 

мерзімін анықтау. 

7. Электр станциясы мен кеменің 

техникалық құралдары мен 

механизмдеріне қатысты сызбалар мен 

техникалық құжаттамаларды оқу. 

8. Құбырлардың, гидравликалық және 

пневматикалық жүйелердің оқу 

сұлбаларын құрастыру. 

ОН3. Кеме 

техникалық 

жабдықтарын 

жөндеу бойынша 

жұмыстарды 

орындау және 

олардың жағдайын 

бақылау 

 1. Қауіпсіз жұмыс ортасын 

қамтамасыз ету және қол 

аспаптарын, станоктарды және 

бақылау-өлшеу құралдарын 

пайдалану үшін еңбекті қорғау 

ережелері. 2. Кемелер мен 

жабдықтарды құрастыруда және 

жөндеуде қолданылатын 

материалдардың сипаттамалары мен 

шектеулері. 3. Өндіріс және жөндеу 

үшін қолданылатын процестердің 

сипаттамалары мен шектеулері. 4. 

Жүйелер мен тораптарды дайындау 

және жөндеу кезінде ескерілетін 

1. Ағымдағы, авариялық, 

профилактикалық, қалпына келтіру 

және ағымдағы жөндеу жұмыстарын 

жүргізу үшін қауіпсіз әдістерді қолдану. 

2. Қол аспаптарын, станоктарды және 

бақылау-өлшеу аспаптарын қолданыңыз 

Әр түрлі оқшаулағыш материалдарды 

өз мақсаты бойынша пайдаланыңыз 3. 

Жабдықтың қорғаныш (блокировка) 

құрылғыларының жұмысқа 

қабілеттілігін және сенімділігін тексеру. 

4. Нормативтік-қолданбалы 

құжаттамамен жұмыс. 5. Кеменің 

техникалық жабдықтарының ақаулары 



қасиеттер мен параметрлер. 5. 

Жөндеу жұмыстарын қауіпсіз 

жүргізу ережелері, нормалары және 

нұсқаулары 6. Жабдықтар мен 

жүйелердің мақсаты, орналасуы және 

орналасуы. 

7. Кеме техникалық жабдықтарына 

қойылатын техникалық 

регламенттердің талаптары, кеме 

жөндеу кәсіпорындарында жөндеу 

жұмыстарын жүргізу ережелері. 

мен ақауларын жою жолдарын анықтау. 

6. Қолданыстағы талаптарға сәйкес 

агрегаттар мен бөлшектердің 

техникалық жағдайын бағалау. 7. 

Жабдықтарды, жүйелерді және үй-

жайларды зауыттық жөндеуге 

уақытылы дайындау үшін қажетті 

шараларды қабылдау. 

8. Кеме қатынасының тіркеліміне кеме 

техникалық жабдықтарын түсіруге 

жіберу. 

ЕФ10. Кеменің 

электр 

жабдығын, 

автоматика 

және 

электрондық 

жабдықтарды 

пайдалану. 

2144-3 

Кеме 

механигі 

ОН1. Кеме электр 

жабдығын, 

электронды 

жабдықты және 

басқару жүйелерін 

пайдалану. 

1. Электр жабдығының негізгі 

конфигурациясы және жұмыс 

принципі: 1) генераторлық және 

тарату жүйелері; 2) генераторларды 

дайындау және іске қосу, оларды 

параллель қосу және бірінен 

екіншісіне көшу; 3) электр 

қозғалтқыштары және оларды іске 

қосу тәсілдері; 4) жоғары вольтты 

қондырғылар; 5) тізбекті басқару 

сұлбалары және олармен байланысты 

жүйелік құрылғылар.  

2. Кеме электр жабдығын пайдалану 

бойынша жауапкершілік.  

3. Электротехника, электрондық 

және электр жабдықтары, автоматты 

басқару жүйелері мен қауіпсіздік 

құрылғылары  

4. Автоматты басқару 

аппаратурасының және негізгі 

қозғалтқыштың, генераторлардың 

және тарату жүйелерінің, бу 

қазандарының қауіпсіздік 

құрылғыларының конструктивтік 

1. Кеменің электр жабдықтарын және 

автоматика құралдарын басқару 2. 

Басқару жүйелерінің электрондық және 

электр жабдықтарын басқару. 3. Электр 

энергетикалық жүйелердің 

элементтерін пайдалану 4. Кеме электр 

жетектерін және оларды басқару 

жүйелерін басқару. 5. Электр 

түрлендіргіштерді, генераторларды 

және оларды басқару жүйелерін 

басқару. 

6. Кеме автоматтандырылған жүйелерді 

пайдалану 



сипаттамалары мен жүйелік 

конфигурациясы  

5. Гидравликалық және 

пневматикалық басқару 

аппаратурасының сипаттамасы;  

6. Электр машиналарының, 

трансформаторлардың, 

күшейткіштердің, 

ажыратқыштардың, электр 

жетектерінің, тарату жүйелерінің, 

тораптардың, қалқандардың, электр 

станцияларының, жүктемені бақылау 

және сигнал беру құрылғыларының 

құрылғысы мен жұмыс принципі;  

7. Кеме электр станцияларының 

жұмысын автоматты реттеу 

жүйелері;  

8. Теория негіздері, 

автоматтандырылған қозғаушы 

электр қондырғыларын пайдалану 

құрылғысы және ережелері;  

9. Теория негіздері, құрылғысы, кеме 

электр жабдығының, электр 

машиналары мен 

аккумуляторларының, жартылай 

өткізгішті түрлендіргіштер мен 

құрылғылардың, оқшаулау кедергісін 

реттеу жүйелерінің және қорғаныш 

жерге тұйықталуының электр 

өлшеуіш аспаптарының, кемелерді 

басқару аппаратурасының, 

сигнализация мен байланыстың 

жұмыс істеу ережелері.  

10. Құрылғылар мен қуатты бөлу 

схемалары, кеме энергетикалық 



жүйелерін реттеу, басқару, қорғау 

және автоматтандыру принциптері; 

11. Классификациялық қоғамдар мен 

бақылаушы органдардың кеме электр 

жабдықтарын пайдалануға 

қойылатын талаптары;  

12. Кеме электр жетектерінің 

құрылғысының негіздері және 

оларды басқару жүйелері, тұрақты 

және айнымалы токтың электр 

қозғалтқыштарының 

электромеханикалық қасиеттері;  

13. Басқару жүйелеріндегі ақауларды 

іздеу, табу және жою ережелері. 

14. Кеме электр жетектерін және 

оларды басқару жүйелерін пайдалану 

ережелері. 

  

ОН2.Электр және 

электронды 

жабдықтарға 

техникалық қызмет 

көрсету, жөндеу. 

1. Кеме электр жүйелерімен жұмыс 

істеу кезіндегі еңбекті қорғау 

ережелері, оның ішінде персоналға 

осындай жабдықпен жұмыс істеуге 

рұқсат бергенге дейін қажетті электр 

жабдығын қауіпсіз ажырату. 

2. Басқару жүйелеріндегі ақауларды 

іздеу, анықтау және жою ережелері, 

әдістері және бағдарламалары. 

3. Электр бақылау-өлшеу 

аппаратурасының құрылымы және 

жұмысы. 

4. Электр жүйелерінің 

жабдықтарына, қалқандарға, электр 

қозғалтқыштарына, генераторларға, 

сондай-ақ электр жүйелеріне және 

тұрақты ток жабдықтарына 

1. Электр және электронды 

жабдықтарға техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу өндірісі. 2. Электр 

және электронды басқару 

аппаратурасының ақауларын жою. 

3. Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу жұмыстарын орындау. 

4. Электр тізбегіндегі ақауларды 

анықтау, ақауларды табу және 

зақымдануды болдырмау шараларын 

қолдану. 

5. Бағдарламалық құралды басқару. 

6. Электрлік және қарапайым 

электронды тізбектерді оқу. 

7. Бақылау жүйелеріндегі ақауларды 

жою. 



техникалық қызмет көрсету және 

жөндеу. 

5. Автоматтандыру жүйелерінің, 

микроэлектрондық және 

микропроцессорлық автоматтандыру 

жүйелерінің теориясы мен 

орналасуының негіздері. 

8. Электр және электронды 

жабдықтарға техникалық қызмет 

көрсету және жөндеу өндірісі. 

9. Электр және электронды басқару 

аппаратурасының ақауларын жою. 

 

6. ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТІЗІМІ  

 

№ Атауы Техникалық сипаттама Құрылғының тағайындалуы 

Құрылғы 

пайдаланылат

ын модуль(дер) 

Ескерту 

1 

Көпфункционалд

ы тренажерлік 

кеме 

механикалық 

класы ERS - 4000 

Бағдарламалық қамтамасыз етуі бар 

дербес компьютер 

Монитор LG 

Жаңадан бастаушы және 

тәжірибелі кеме механиктері мен 

теңіз флотының мотористерін 

оқытуға және сертификаттауға 

арналған 

КМ 05 

 

2 

Апат кезіндегі 

Ғаламдық теңіз 

байланыс жүйесі 

тренажері 

(ГМССБ) TGS-

4100 

Бағдарламалық қамтамасыз етуі бар 

дербес компьютер 

Басқару кабелі бар ықшам TGS-4000 

консолі 

Телефон байланысына арналған 

жабдық 

Жаңадан бастаушыларды да, 

тәжірибелі кеме жүргізушілерін де, 

теңіз флотының радио мамандарын 

да оқытуға және сертификаттауға 

арналған. 

КМ 06 

 

3 

"Кемелерде іс 

жүргізу қызметін 

ұйымдастыру" 

оқу практикалық 

сыныбы 

жұмыс үстелі орындықтар  

Кеме жүргізу және теңіз флотының 

кеме механиктері мамандықтары 

бойынша іс жүргізу және кеме 

шаруашылығын жүргізу негіздерін 

зерделеуге арналған. 

КМ 07 

 



4 

"№ TPro-4000 

"көпфункционалд

ы кеме жүргізу 

тренажері"зертха

насы 

бағдарламалық қамтамасыз етуі бар 

дербес компьютерлер 

Жүйелік блок 

Тақта 

Интерактивті тақта 

Үстел 

Орындықтар 

Теңіз флотының бастаушы және 

тәжірибелі кеме жүргізушілерін 

оқытуға және сертификаттауға 

арналған. 

КМ 01 

 

5 
КЕМЕ ЖҮРГІЗУ 

СЫНЫБЫ 

Навигациялық карталар 

Стенд 

Bula№  Kazakhsta№  Макеті 

Өлшеуіш 

Жұлдызды глобус 

Барометр 

Шыны Анемометр 

М-21АН 

М-22 АН 

МВ 4М 

Протектор 

"Кеме жүргізу негіздері"пәні 

бойынша оқу жоспары мен 

аудиториялық уақытқа сәйкес 

практикалық сабақтар мен 

зертханалық жұмыстарды жүргізу. 

КМ 01 
 

 

6 

"Алғашқы 

медициналық 

көмек "оқу 

практикалық 

сыныбы 

Компьютер жиынтығы 

Процессор 

Монитор 

Sa№ yo XGA Pro проекторы 

Адамның ішкі органдар түріндегі 

макеттері 

Тақта 

Ағаш шкаф 

Қан қысымын және импульсті 

өлшеуге арналған аспап KD-575A 

Дәрі қобдишасы жиынтығы 

ОП-5(3) ұнтақты өрт сөндіргіш 

Медициналық шкаф 

Ростомер 

Қозғалыс.стендтер 

Адамның иық пышақтары 

"Алғашқы медициналық көмек 

және еңбекті қорғау ПДМНВ-

78/95"пәні бойынша жұмыс оқу 

жоспарына және аудиториялық 

уақытқа сәйкес практикалық 

жұмыстар жүргізу. 

КМ 02 
 



Киімді ауыстыруға арналған стенд 

Әр түрлі плакаттар 

Жылудан қорғайтын құрал (костюм) 

Қаңқа Макет 

7 

Жүк-

балласттардың 

және 

технологиялық 

операциялар 

"lchs-4000" 

жаттығу сыныбы 

Монитор 

A-FT бағдарламалық жасақтамасы 

бар дербес компьютер 

интерактивті тақта 

MARPOL 73/78 және басқа да 

халықаралық нұсқаулықтар мен 

келісімдердің талаптарына сәйкес 

теңіз флотының кеме 

жасаушыларын да, тәжірибелі кеме 

жасаушыларын да оқытуға және 

сертификаттауға арналған. 

КМ 08 

 

8 

"Іштен жану 

қозғалтқышы" 

оқу-практикалық 

сыныбы 

 Макет: 

1.беріліс қорабын тарату 10А-37-

00А типі 

2.Іштен жану қозғалтқышы 

3. V-тәрізді 8 цилиндрлі бензин 

қозғалтқышы 

4.төрт цилиндрлі дизельді 

қозғалтқыш 

5.Гидравликалық жүйесі бар рульдік 

басқару 

КАМАЗ-740.11 инжекторлық 

қозғалтқышының қуат жүйесі 

ММЗ-245.12 инжекторлық 

қозғалтқышының қуат жүйесі 

ММЗ-245.12 дизелінің корпустық 

бөлшектері 

ММЗ-245.12  дизельді салқындату 

жүйесі 

ВАЗ қозғалтқышының майлау 

жүйесі 

Инжекторлық қозғалтқышты 

қоректендіру жүйесінің аппараттары 

"Теңіз техникасы және 

технологиялары" 

мамандықтарының сабақтарын 

өткізуге арналған. 

КМ 04 

 



Отынмен қоректендіру жүйесі және 

ММЗ-245.12 дизель газдарын 

шығару жүйесі 

ВАЗ-21214 инжекторлық 

қозғалтқышы 

ВАЗ және ГАЗ дизельдерінің бір 

плунжерлік ТНВД 

Көп тоннажды ТНВД дизель ММЗ-

245.12 

Күш агрегаттарының аспасы және 

қозғалтқыштардың аспалы жабдығы 

ММЗ-245.12 1 дизелінің майлау 

жүйесінің агрегаттары 

Газбен жұмыс істейтін 

қозғалтқыштарды қоректендірудің 

отын жүйесінің аппараттары 

ММЗ-245.92 дизельді ауамен 

қоректендіру жүйесі 

ЗИЛ-508.10 қозғалтқышының 

уақыты 

Дизельдерді қоректендіру жүйесінің 

аппараттары 

Газбен жұмыс істейтін 

қозғалтқыштарды қоректендіру 

жүйесі 

9 

"Өрт 

қауіпсіздігі"оқу-

жаттығу сыныбы 

Дербес компьютер жиынтықта 

Проектор 

Тақта 

Жұмыс үстелі 

Құтқару құралдары плакаттары 

Құтқару құралдарын суға түсіру 

плакаттары 

Өрт костюмі 

Өрт сөндіргіштер 

Қорғаныс шлемі бар ауа баллоны 

"Кеменің өміршеңдігі үшін күрес 

жөніндегі Нұсқаулық"пәні 

бойынша жұмыс оқу жоспарына 

және аудиториялық уақытқа сәйкес 

практикалық сабақтар өткізу. 

КМ 09 

 



Құтқару тыныс алу аппараты 

Өрт сөндіру келте құбыры 

Сүзгісі бар тыныс алу маскасы 

Өрт сүлгі 

10 

"Құтқару 

құралдары" оқу 

сыныбы 

Компьютер жиынтығы 

Процессор 

Монитор 

Жилет 

Құтқару шеңбері 

Жинақта үрлемелі түсірілетін 

үлгідегі құтқару салдары: 

ПСН-6 ПСН-10 

Ас-24р компрессоры жиынтықта 

Rhzk6.8/30 тыныс алу аппараты 

жиынтықта 

ОП-5(3) ұнтақты өрт сөндіргіш-

АВСЕ  

Гидра костюмі 

Жылудан қорғайтын құрал (костюм) 

Шкаф 

Тақта 

Стендтер 

Теңізде өмір сүруге алғашқы 

дайындық. Жаңадан 

бастаушыларды да, тәжірибелі 

кеме жүргізушілерін де, теңіз 

флотының кеме механиктерін де 

оқытуға және сертификаттауға 

арналған. 

КМ 09 
 

11 

"Кеме теориясы 

мен 

құрылғылары"Оқ

у сыныбы 

"Кеменің Теориялық 

сызбасы"стенді 

"ДДВА А-IV-4 Кодексі бойынша 

курстық жұмысты орындау 

бойынша әдістемелік нұсқау"стенді 

"ДДВА А-III-4 Кодексі бойынша 

курстық жұмысты орындау 

бойынша әдістемелік нұсқау"стенді 

Тақта 

Оқытушы үстелі 

Парталар 

Орындықтар 

Жұмсақ орындық 

"Кеме теориясы мен құрылғысы" 

кабинеті  - "Теңіз техникасы және 

технологиялары" 

мамандықтарының сабақтарын 

өткізуге арналған 

КМ01-КМ04 

 
 

 



Өрт сөндіргіш 

Барыс МО макеті жобасы  

12 

"Штурман 

сыныбы" 

практикалық оқу 

сыныбы 

Карта 

Штурмандық сызғыш 

сызғыш 

Жұмыс үстелі 

"ДДВА Кодексінің А-III-4 бойынша 

курстық жұмысты орындау 

бойынша әдістемелік нұсқау" 

"Кеме жүргізу"пәні бойынша 

жұмыс оқу жоспарына және 

аудиториялық уақытқа сәйкес 

зертханалық және практикалық 

жұмыстарды жүргізу. Жаңадан 

бастаушыларды да, тәжірибелі 

кеме жүргізушілерді де оқытуға 

және сертификаттауға арналған 

КМ01-КМ09  

 

 

 

7. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

№ Атауы және басылым номері Автор Баспа, шығарылған жылы 

және орны 

Пайдалан

ылатын 

модуль 

(дер) 

1 Экономика труда: учебник для бакалавров  И. И. Алиев, Н. А. 

Горелов, Л. О. Ильина 

 М.: Юрайт, 2013 КМ 02, 

КМ 04, 

КМ 05 

2 Психология и этика делового общения: учебник для 

бакалавров  

Г. В. Бороздина, 

Н. А. Кормнова. 

 М.: Юрайт, 2013 КМ 02, 

КМ 04, 

КМ 05 

3 Организация производства на промышленных предприятиях: 

учебник  

И. Н.Иванов  М.: ИНФРА-М, 2013 КМ 04, 

КМ 06, 

КМ 09 

4 Организация производства на промышленных предприятиях: 

учебное пособие  

М. П.Переверзев,  

С. С.Логвинов  

М.: ИНФРА-М, 2013 КМ 08 

КМ 09 

5 Деловое общение: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп.  И. А.Коноплева   М.: ИНФРА-М, 2013 КМ 08 

6 Макроэкономика: учебник для бакалавров 

  

Л. С.Тарасевич,  М.: Юрайт, 2013 КМ 04 

КМ 05 

7 Методы принятия управленческих решений: учебник для 

бакалавров  

А. В.Тебекин,  М.: Юрайт, 2013 КМ 08 

КМ 09 



8 Экономика и управление в энергетике: учебник для 

магистров; рекомендовано советом УМО по образованию в 

области менеджмента   

Н. Г. Любимова,  

Е. С. Петровский. 

М.: Юрайт, 2014.  КМ 04  

9 Функциональная безопасность.  Д.Д.Смит,  

К.Д.Симпсон  

Издательский Дом 

"Технологии", М.: 2004 

КМ 05 

10 Классификация и области применения электроустановок в 

пожаро-взрывоопасных зонах: Справочное пособие.  

Г.И.Смелков, 

В.Н.Черкасов, 

Е.Л.Шеститко  

М.: ВНИИПО, 2012 КМ 04 

КМ 05 

11 Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для 

бакалавров 

Г.И.Беляков,  М.: Юрайт, 2013. КМ 09 

12 Межотраслевые правила по охране труда (правила 

безопасности) при эксплуатации электроустановок;  

 Москва: Омега-Л, 2014 КМ 04 

КМ 05 

13 Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных 

актов. Правила и требования. Типовые инструкции 

 LEM (Лем), 2016 ж КМ 04 

КМ 05 

14 Охрана труда при работах на высоте. 2-е изд., пер. и доп.  Ю.М.Михайлов  М.: Альфа-Пресс, 2016 КМ 02 

КМ 04 

КМ 05 

15 Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник 

руководителя (специалиста) опасного производственного 

объекта 

Ю.М.Михайлов  М.: Альфа-Пресс, 2014 КМ 02 

КМ 04 

КМ 05 

16 Охрана труда при эксплуатации электроустановок. 2-е изд., 

пер. и доп.  

Ю.М.Михайлов  М.: Альфа-Пресс, 2016 КМ 02 

КМ 04 

17 Охрана труда и электробезопасность. Издание 3-е. Ю.Д.Сибикин  Вологда: Инфра-Инженерия, 

2014 

КМ 02 

КМ 04 

КМ 05 

18 Охрана труда. Учебное пособие. В.И.Коробко  М.: ЮНИТИ, 2013 КМ 08 

КМ 09 

19 

 

Материаловедение и технология материалов: Учебное 

пособие 

А.М.Адаскин  

В.М. Зуев  

М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2013 

КМ 04 

20 Материаловедение: Учебник  С.Н.Богодухов  М.: Машиностроение, 2015 КМ 02 

21 Материаловедение для технических колледжей: Учебник  Ю.Т.Вишневецкий  М.: Дашков и К, 2013 КМ 02 

КМ 04 

22 Судовые энергетические установки В.А.Сизых Москва, 

«РКонсульт»,МГАВТ 2003г 

КМ 01 

КМ 02 



23 Справочник  судового электромеханика и электрика  Н.И.Роджеро 

 

Москва, «Трнаспорт»,2001 

 

КМ 01 

КМ 02 

24 Электроэнергетические системы морских судов Л.И.Сергиенко 

В.В.Миронов 

Москва, «Трнаспорт»,2004 

 

КМ 02 

25  Экплуатация судовых механизмов и систем  Дейнего Ю.Г Моркнига,2008 КМ 09 

26 Морское дело Е.В.Мельников 

Г.И.Белозеров  

Москва, «Трнаспорт»,2000 КМ 09 

27 Устройство и работа двигателя внутренного сгорания Кузнецов А.С Москва,Академия,2013 КМ 08 

28 Кеменің қосымша механизмдері В.В.Кабылбекова,А.М

.Тлеуова,Г.Г.Джукаше

ва,А.Серикулы 

Нұр-Сұлтан,2019 КМ 04 

29 Гидравлические и пневматические системы А.В.Лепешкин 

А.А.Михайлин 

Москва,Академия,2004 КМ 02 

30 Автоматика и аппаратура контроля судовых энергетических 

установок 

В.С.Архангельский  Ленинград,Судостоение,2001 КМ 02 

КМ 04 

31 Эксплуатация судовых вспомогательных механизмов, систем 

устройств. 

Тё А. М. «Морской государственный 

университет им. адм. Г. И. 

Невельского»,2014. 

КМ 02 

КМ 07 

32 Судовые вспомогательные механизмы и системы Харин В. М. М.: Транспорт, 2002.   КМ 02 

КМ 04 

33 Судовые системы и их эксплуатации Носенко С.Е МГА им. адмирала Ф.Ф. 

Ушакова, Новороссийск, 

2006. 

КМ 04 

КМ 05 

34 Охрана человеческой жизни на море. СОЛАС-74. / Краткий 

курс 

Дейнего Ю.Г М."МОРКНИГА", 2010 КМ 06 

35 Инспектирование судов властями порта, согласно 

Парижскому, Токийскому и Черноморскому меморандумам 

Дейнего Ю.Г. М. "МОРКНИГА". 2010. КМ 06 

36 «Судовые вспомагательные механизмы и системы» Артистов Ю.К. Москва – Транспорт, 2005 КМ 06 

37 Устройство судна Фрид.Е.Г Ленинград – Судостроение, 

2009 

КМ 06 

38 Устройство и эксплуатация подвесных лодочных моторов Жаров А.П Москва : Высшая школа, 

2007 

КМ 06 

39 Автоматизация судовых энергетических  установок Крестлинг Н.А   Керчь, 2010 КМ 06 

40 Гидравлика и гидропривод В.Г. Гейер Москва - 2001. КМ 06 

41 Основы Гидравлики и гидропривода Галдин Н. С. Омск - 2006 КМ 06 



КМ 08 

42 Гидравлика. Учебное пособие. Кордон М.Я., 

Симакин В.И., 

Горешник И.Д. 

Пенза: ПГУ, 2005 КМ 06 

КМ 08 

43 Гидравлика и Гидропневмопривод Никитин О. Ф. МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2010

  

КМ 06 

КМ 08 

44 Судовая автоматика и аппаратура контроля В.А.Сизых Транспорт, 2006г. КМ 08 

45 Судовые энергетические установки с двигателями 

внутренного сгорания 

Ю.А Пахомов   ТрансЛит, 2007 КМ 06 

КМ 08 

46 Электрооборудование и радиосвязь речных судов Самодолов Т.Т Москва – Транспорт, 2001 КМ 04 

47 Электрооборудорвание судов и судовая радиосвязь Блантер С.Г., Суд 

И.И. 

Москва – Транспорт, 2007 КМ 04 

48 Устройство судна Фрид Е.Г. Ленинград – Судостроение, 

2009 

КМ 04 

КМ 05 

49 Судовые системы И.А.Чинаев Транспорт, 2004 КМ 09 

50 Автоматизированные системы управление судовых 

дизельных и газотурбинных установок 

В.И.Ланчуковский, 

А.В.Козьминых   

Москва – ТрансЛит, 2003г. 

 

КМ 09 

51 Устройство и основы теории судна Д.Я. Бронштейн Ленинград – Транспорт, 2008 КМ 07 

52 Теория и устройство корабля В.Б.Жинкин Санкт-Петербург – 

Транспорт, 2010 

КМ 07 

53 Судовые вспомогательные механизмы и системы Аристов Ю.К. Москва – Транспорт, 2005 КМ 07 

54 Ремонт и монтаж судового электрооборудования Селиванов П.П., 

Мешков Е.Т. 

Москва – Транспорт, 2001 КМ 07 

55 Технология электромонтажных работ Сибикин Ю.Д. Москва – Транспорт, 2007 КМ 06 

56 Организация и технология судоремонта Бабот М.Н. Лениград – Судостроение, 

2005 

КМ 06 

57 Организация и технология судоремонта Федоров В.Ф. , 

Губанов Б.Д. 

Москва – Транспорт, 2007 КМ 05 

58 Судовые работы Рульков Д.И Москва – Транспорт, 2002 КМ 03 

 


