
  



МАЗМҰНЫ 

1. БББ төлқұжаты 

2. Түсіндірме жазба 

3. Функционалдық біліктілік талдауы 

4. Оқу жұмыс жоспары 

5. Білім беру бағдарламасының мазмұны (модульдер) 

6. Жабдықтардың тізімі 

7. Оқу әдебиеттерінің тізімі 

 

1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

 

Атауы (мамандықтың коды және 

атауы) 

07150300 - Токарлық іс (түрлері бойынша) 

Біліктілік коды және атауы  3W07150301 - Токарь 

ТжКБ ұйымы (әзірлеуші) «Есенов колледжі» ЖШС 

Әзірлеуші серіктестер: «Бисентин» ЖШС 

БББ мақсаты: Токарлық станоктарда машина бөлшектері мен құрастыру бірліктерін токарлық өңдеу, токарлық 

станоктарда айналу денелері үлгісіндегі бөлшектер мен құрастыру бірліктерін дайындай білетін 

еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие, бәсекеге қабілетті жұмысшы мамандар дайындау. 

Кәсіби стандарт (бар болса):  

 

Кәсіби стандарт: «Токарлық-қашау жұмысы» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының  2019 жылғы 30 желтоқсандағы №3-

қосымша. № 269 

Кәсіби стандарт: «Токарлық өңдеу» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының  2019 жылғы 30 желтоқсандағы №2-қосымша. № 269 

WorldSkills кәсіби стандарты (бар 

болса):  

 

WorldSkills стандарттарының спецификациясы Металдан жасалған құрылыс жұмыстары 

WSC2019_WSSS42_Construction_Metal_Work  Нұсқа: 1.0 Күні: 30.10 18 

WorldSkills стандарттарының спецификациясы СББ станоктарындағы токарлық жұмыстар 

WSC2022_WSOS06_CNC_Turning  Нұсқа: 1.2 Күні: 21.07.21 

Білім деңгейі Техникалық және кәсіби 

ҰБШ деңгейі: Білікті жұмыс күші 

СБШ бойынша деңгейі: 3 

Білім беру бағдарламасының түрі жаңа 

БББ ерекшеліктері Кредиттік-модульдік оқыту жүйесі 

  



Кәсіби қызмет саласы 

 

Күрделілігі әртүрлі қарапайым, күрделілігі орташа, күрделі, эксперименттік және қымбат тұратын 

дайындамалар мен тораптарды әртүрлі типтегі және конструкциялы станоктарда (көлденең-жону, 

координаталық-жону, тік-жону және алмас-жону станоктарында)өңдеуді қамтиды. 

Еңбек қызметтері • Жонып-өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын жүргізу  

• Технологиялық процеске сәйкес токарлық-ағынды өңдеу бойынша технологиялық 

операцияларды орындау. 

Орындалған жонып өңдеудің сапасын бақылау. 

Кәсіби қызметтің объекті(лері). • дайындамалар; 

• бөлшектер мен бұйымдар; 

• құрал-саймандар; 

• әртүрлі конструкциялар мен үлгідегі Токарлық станоктар; 

• арнайы және әмбебап құрылғылар; 

• бақылау-өлшеу құралдары мен аспаптары; 

• кесетін құралдар; 

• салқындату және майлау сұйықтықтары; 

• техникалық және анықтамалық құжаттама 

Оқу түрі Күндізгі оқу 

Оқу мерзімі 1 жыл 10 ай 

Кредиттер көлемі/сағат 120 

Оқушыларға қойылатын талап Негізгі орта білім 

Білім беру лицензиясының 

нөмірі: 

KZ59LAA00018636 19.08.2020 ж. 

Білім беру қызметімен айналысу 

үшін лицензия қосымшасы  

нөмірі: 

Өтініш № 047 01 сәуір 2021 ж 

 

2. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

07150300 – Токарлық іс (түрлері бойынша),  3W07150301 - Токарь 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. « Токарлық-қашау жұмыс» кәсіптік стандарты (Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 269 бұйрығына № 3 қосымша) 

4. «Токарлық өңдеу» кәсіптік стандарты стандарты (Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 269 бұйрығына № 2 қосымша)  

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. «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.  

7. WorldSkills International халықаралық стандарты: Металдан жасалған құрылыс жұмыстары 

WSC2019_WSSS42_Construction_Metal_Work  Нұсқа: 1.0 Күні: 30.10 18 

8. WorldSkills стандарттарының спецификациясы СББ станоктарындағы токарлық жұмыстар WSC2022_WSOS06_CNC_Turning  

Нұсқа: 1.2 Күні: 21.07.21 

9. 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. 

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

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

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

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

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

наурыздағы № 125 бұйрығы.  

12. 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. 

13. 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 

31қазанда № 17657 болып тіркелді. 

14. 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. 



15. 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 "Токарлық-қашау жұмыс"("Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасы орынбасарының 30.12.2019 ж. № 269 бұйрығына № 3 қосымша)  және «Токарлық өңдеу» (Қазақстан Республикасы «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 269 бұйрығына № 2 қосымша)  кәсіби 

стандарттарына негізделген тәжірибелік бағытқа ие.  

 

Білім беру бағдарламаларының құрылымы 

Білім беру бағдарламасының құрылымы 3 бөлімнен (модуль) тұрады, ал оқыту көлемі 120 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 және Астрономия» 

• «Химия», 

Стандартты білім деңгейінің пәндеріне мыналар жатады: 

• «Дүниежүзілік тарих», 

• «Биология». 

 



2. 07150300 – Токарлық іс (түрлері бойынша),  3W07150301 – Токарь біліктілігі бойынша білім беру бағдарламалары келесі базалық 

модульдерді оқуды қамтиды (16 кредит / 384 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) техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру мамандықтары) 

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. Кәсіби модуль (101 кредит/2424 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. 

КМ 01. Токарлық  өңдеу   бойынша дайындық  жұмыстарын  жүргізу 

КМ 02. Әмбебап токарлық  станоктарда  бөлшектерді токарлық  өңдеу  жұмыстарын   орындау 

КМ 03. Айналмалы токарлық  станоктарда  бөлшектерді токарлық  өңдеу  жұмыстарын   орындау 

КМ 04. Тапаншалы токарлық  станоктарда бөлшектерді токарлық  өңдеу  жұмыстарын   орындау  

КМ 05. Кеңей-жонғыш  станоктарда  бөлшектерді  өңдеу 

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

тің WSC2022_WSOS06_CNC_Turning стандарттарын ескере отырып, аймақтық даму жоспарына, жұмыс берушілердің талаптарына сәйкес 

модулінен тұрады:  

КМ 06. Сандық  бағдарламамен  басқарылатын  токарлық  станоктарда токарлық  өңдеу  жұмыстарын   орындау 

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

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

6. 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.  

3W07150301 – Токарь біліктілігі бойынша студенттердің кәсіптік дайындығы оқу Дипломдық жобаны (жұмыс) қорғаумен аяқталады. 

Дипломдық жобаға (жұмысқа) мыналар кіреді: жаңа технологиялық процесті құру, құрал-саймандар мен жарақтарды жобалау, жаңа 

технологиялық процесті экономикалық негіздеу.  

https://api.worldskills.org/resources/download/12314/15020/15948?l=en


Дипломдық жобаны (жұмысты) сәтті қорғаған тұлғаларға біліктілік комиссиясының шешімімен 3W07150301 – Токарь біліктілігі 

бойынша Техникалық және кәсіптік білімі туралы диплом беріледі. Біліктілік деңгейі туралы Диплом студентке алған мамандығы бойынша 

жұмысқа орналасуға, сонымен қатар өндірістік ортада кәсіби біліктілігін арттыруға құқық береді. 

3W07150301 – Токарь 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. 3W07150301 – Токарь 

біліктілігі бойынша колледж студенті қорытынды аттестаттауды, Дипломдық жобаны (жұмысты) қорғау нысанында өткізіледі. 

 

 

Жұмыс берушілердің негізгі талабы 

Металдарды, бейметалдар мен қорытпаларды кесу, күрделілігі әртүрлі бұрандаларды кесу, түрлі профильдерді қайрап жұмырлау және жонып 

өңдеу, конустарды, ойықтарды, сфераларды қайрау және тағы басқаларды қолдана отырып, токарлық жабдықта кесуді өңдеу, күрделі 

пішіндерді калибрлеумен жаңа илемдеу біліктерін токарлық өңдеу және өндірілген илемдеу біліктерін қайта қайрау, оның ішінде қосарланған 

плазмалы-механикалық өңдеу әдісімен қиын өңделетін, жоғары қоспаланған материалдардан жасалған бөлшектер мен құралды өңдеу 

бойынша көрсетілген жұмыстарды орындау. 

Олардың міндеттеріне мыналар жатады: 

• бөлшекті өңдеуде технологиялық процестің кезеңдері мен сатыларын анықтау; 

• кесудің ұтымды тәртібін таңдау;  

• өңдеудің сапасын бақылай алу; 

• бір типті токарлық станоктардың құрылғысын және жұмыс істеу принципін; 

• едәуір кең таралған әмбебап құрылғылардың атауын, міндетін және қолдану шарттарын;  

• бақылау-өлшеу құралдың құрылғысын, кескіш құралдың міндеті мен қолдану ережесін; 

• кескіштер мен бұрғылардың бұрыштарын, қайрау және орнату ережесін;  

• шақтамалар мен қондырмалардың жүйесін, кедір-бұдырлық квалитеттері мен параметрлерін; 

• салқындатқыш және майлау сұйықтықтардың міндеті мен қасиеттерін білу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Құзыреттер мен модульдер тізімі: 

 

Базалық құзыреттіліктер Базалық модульдер 

БҚ 1. Дене қасиеттерін дамыту және шынықтыру БМ 01. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру 

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық 

және цифрлық технологияларды қолдану 

БМ 02. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды 

қолдану. 

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін 

және кәсіпкерлік негіздерін қолдану 

БМ 03. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін қолдану 

Кәсіби құзыреттіліктер Кәсіби модульдер 

КҚ 01. Токарлық өңдеу бойынша дайындық жұмыстарын 

жүргізу 

КМ 01. Токарлық  өңдеу   бойынша дайындық  жұмыстарын  жүргізу 

КҚ 02. Әмбебап токарлық станоктарда бөлшектерді 

токарлық өңдеу жұмыстарын орындау 

КМ 02. Әмбебап токарлық  станоктарда  бөлшектерді токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   орындау 

КҚ 03. Айналмалы токарлық  станоктарда  бөлшектерді 

токарлық  өңдеу  жұмыстарын   орындау 

КМ 03. Айналмалы токарлық  станоктарда  бөлшектерді токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   орындау 

КҚ 04. Тапаншалы токарлық станоктарда бөлшектерді 

токарлық өңдеу жұмыстарын орындау 

КМ 04. Тапаншалы токарлық  станоктарда бөлшектерді токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   орындау  

КҚ 05. Кеңей-жонғыш станоктарда бөлшектерді өңдеу КМ 05. Кеңей-жонғыш  станоктарда  бөлшектерді  өңдеу 

КҚ 06. Сандық  бағдарламамен  басқарылатын  токарлық  

станоктарда токарлық  өңдеу  жұмыстарын   орындау 

КМ 06. Сандық  бағдарламамен  басқарылатын  токарлық  станоктарда 

токарлық  өңдеу  жұмыстарын   орындау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. БІЛІКТІЛІКТІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛДАУЫ 

 

07150300 – Токарлық іс (түрлері бойынша),  3W07150301 – Токарь  

  

                                                          Біліктілік                          Еңбек қызметі                                              Кәсіби модульдер 

Мамандық 

                                                            

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Оқу жұмыс жоспары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Жұмыс 

біліктілігі:  

Токарь 

1. Токарлық өңдеу бойынша 

дайындық жұмыстарын жүргізу 

көрсету және жөндеу. 

2. Токарлық дайындаманы 

конструкторлық-технологиялық 

құжаттамаға сәйкестікке 

сәйкестендіру 

3. Технологиялық процеске 

сәйкес токарлық өңдеу бойынша 

технологиялық операцияларды 

орындау 

4. Орындалған токарлық өңдеу 

сапасын бақылау 

 

Модуль «Токарлық  өңдеу   бойынша  

дайындық  жұмыстарын  жүргізу» 

Модуль «Әмбебап токарлық  станоктарда  

 бөлшектерді токарлық  өңдеу»   

жұмыстарын   орындау» 

Модуль «Айналмалы токарлық   

станоктарда  бөлшектерді токарлық   

өңдеу  жұмыстарын   орындау» 

Модуль «Тапаншалы токарлық   

станоктарда бөлшектерді токарлық   

өңдеу  жұмыстарын   орындау» 

Модуль «Кеңей-жонғыш  станоктарда   

бөлшектерді  өңдеу» 

Модуль «Сандық  бағдарламамен   

басқарылатын  токарлық  станоктарда  

токарлық  өңдеу  жұмыстарын   орындау» 

 

Негізгі қызметтері: 

Токарлық станоктарда 

машина бөлшектері мен 

құрастыру бірліктерін 

токарлық өңдеу, токарлық 

станоктарда айналу 

денелері үлгісіндегі 

бөлшектер мен құрастыру 

бірліктерін дайындау 
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Шартты белгілер/ Условные обозначения: 

                                                     
ӨО/ПО - 

Өндірістік 

оқыту/ 

Производственн

ое обучение 

     Д/К- Демалыс/ 

Каникулы 
   

АА/ ПА - Аралық  

аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация 
                    



КТ/ ПП- 

Кәсіптік 

тәжірибе/ 

Производственн

ая практика 

     
Дж/Пс - Дала 

жиыны/ Полевой 

сбор 

   
ҚА/ ИА-Қорытынды  

аттестация/ Итоговая 

аттестация 

                    

            
Мк/ Пд - 

Мерекелік күндер/ 

Праздничные дни 

    

                    

                                                     

                                                     

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

                                                     

Курс 
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I 38 1368 57 72 3             60 1440 1 11 52 

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

Барлығ

ы/ Всего 
62 2232 93 

10

8 
4,5 504 21 жоқ   36 1,5 120 2880 2 2 95 

  



                Қазақстан Республикасы 2017 жылғы "31"   

қазандағы  Білім және ғылым министрінің /№  

553  бұйрығына 169 қосымша/ Приложение 169 к 

приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября  2017 года  

№ 553 

                

                

                              

III.ОҚУ ПРОЦЕССІНІҢ ЖОСПАРЫ / ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

                              

индекс 
Пән атауы/Наименование дисциплины 

Бақылау 

түрі/  Вид 

контроля 

Оқу уақытының көлемі/ Обьем учебного 

времени 

Курсқа және семестрге 

бөлу/ Распределение на 

курс и семестр 

ем
т
и

х
а

н
д

а
р

/ 
эк

за
м

ен
ы

 

сы
н

а
қ

/ 
за

ч
е
т

 

б
а

қ
ы

л
а

у
 ж

ұ
м

ы
с
ы

/ 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 
к

р
ед

и
т
т
ер

/к
р

ед
и

т
ы

 

б
а

р
л

ы
қ

 с
а

ғ
а
т
 с

а
н

ы
/ 

в
се

г
о
 

ч
а

со
в

 

теориялық/теоретические I курс II курс 

Т
ео

р
и

я
л

ы
қ

 о
қ

ы
т
у

/ 

Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

о
е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

зе
р

т
х

а
н

а
л

ы
қ

-

п
р

а
к

т
и

к
а

л
ы

қ
/ 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

о
 -

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

к
у

р
ст

ы
қ

/ 
к

у
р

со
в

ы
е
 

ө
н

д
ір

іс
т
ік

 о
қ

ы
т
у

/ 

ө
н

д
ір

іс
т
ік

 т
ә
ж

ір
и

б
е/

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
о

е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

/ 

п
р

о
и

зв
.п

р
а

к
т
и

к
а

 

2
0
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
8
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

С
ем

ес
т
р

 1
 

С
ем

ес
т
р

 2
 

С
ем

ес
т
р

 3
 

С
ем

ес
т
р

 4
 

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

ЖББ/ООД 

00 

Жалпы білім беретін пәндер/ 

Общеобразовательные дисциплины 
5     57 1368 856 488 0 24 720 648 0 0 

ЖББ/ООД 

01 

Міндетті компонент/ Обязательный 

компонент 
5     39 936 550 362 0 24 480 456     

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     72 48     

ЖББ/ООД  

09 
Өзін өзі тану/ Самопознание     1 2 48 48         48     

ЖББ/ООД  

10 

Бастапқы әскери және технологиялық 

дайындық/ Начальная военная и 

технологическая подготовка 

    1 4 96 72     24 48 48     

ЖББ/ООД 

02 

Тереңдетілген деңгей/ Углубленный 

уровень:                    144 сағ. 2 пән/ 2 

предмета по 144 часов 

      12 288 194 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     96 48     

ЖББ/ООД 

13 
Биология/Биология     1 3 72 56 16     48 24     

ЖББ/ООД 

14 
Дүниежүзі тарихы/ Всемирная история     1 3 72 56 16     48 24     

АА/ПА 

Аралық аттестаттау/ Промежуточная 

аттестация 
      3 72           72     

  

Кредит / барлық сағат саны/ всего 

часов 
      60 1440 856 488 0 24 720 720 0 0 

  Деңгейі /Уровень: "Білікті жұмысшы 

кадрлар /Квалифицированные рабочие 

кадры" Біліктілігі/квалификация: 

3W0715030 -Токарь / Токарь 

                      540 828 



БМ/ БМ 

00 
Базалық модульдер/ Базовые модули        9 216 52 164 0 0 0 0 96 120 

БМ/БМ 

01 

Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру/ Развитие и 

совершенствование физических 

качеств 

4 3 0 4 96 0 96 0 0 0 0 48 48 

ОН/ РО 

1.1. 

Денсаулықты нығайту және салауатты 

өмір салты қағидаттарын сақтау/ Развитие 

и совершенствование физических качеств 

      2 48 0 48         24 24 

ОН/ РО 

1.2.  

Дене қасиеттері мен психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру/ 

Совершенствовать физические качества и 

психофизиологические способности 

      2 48 0 48         24 24 

БМ/БМ 

02 

Ақпараттық-коммуникациялық және 

цифрлық технологияларды қолдану/ 

Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

0 3 0 2 48 16 32 0 0 0 0 48 0 

ОН/ РО 

2.1. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негіздерін меңгеру/ 

Владеть основами информационно-

коммуникационных технологий 

      1 24 8 16         24   

ОН/ РО 

2.2.  

Ақпараттық-анықтамалық және 

интерактивті веб-порталдардың 

қызметтерін пайдалану/ Использовать 

услуги информационно-справочных и 

интерактивных   веб-порталов 

      1 24 8 16         24   

БМ/БМ 

03 

Экономиканың базалық білімін және 

кәсіпкерлік негіздерін қолдану/ 

Применение базовых знаний 

экономики и основ 

предпринимательства  

0 4 0 3 72 36 36 0 0 0 0 0 72 



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 6 6           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 

      1 24 8 16           24 

ОН/ РО 

3.4. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің 

ғылыми және заңнамалық негіздерін 

меңгеру/ Владеть научными и 

законодательными основами организации 

и ведения предпринимательской 

деятельности в Республике Казахстан 

      0,5 12 4 8           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 
      48 1152 180 468 0 504 0 0 444 708 

КМ/ПМ 

01 

Токарлық  өңдеу   бойынша дайындық  

жұмыстарын  жүргізу/ Проведение  

подготовительных работ по токарной 

обработке деталей 

0 3 0 5 120 48 36 0 36 0 0 120 0 



ОН/ РО 

1.1. 

Еңбек  қорғау, экологиялық  қауіпсіздік 

және  қауіпсіздік  техникасының  

талаптарын орындай  отырып  жұмыс   

орнын  дайындау/ Подготовить  рабочее  

место с соблюдением требований и 

правил техники безопасности, охраны 

труда  и  экологической безопасности 

      1,5 36 30 6         36   

ОН/ РО 

1.2. 

Конструкторлық- технологиялық 

құжаттарды  оқу/ Читать  

конструктурско- технологическую 

документацию 

      0,5 12 4 8         12   

ОН/ РО 

1.3.  

Дайындаманың конструкторлық- 

технологиялық құжатқа  сәйкестігін 

анықтау/ Определять соответствие 

заготовки  конструкторско-

технологической документации 

      0,5 12 4 8         12   

ОН/ РО 

1.4. 

Өлшеу,  кесу  құралдары  мен  

жабдықтарын  жұмысқа  дайындау/ 

Подготовить измерительные, режущие 

инструменты и оснастку к работе 

      0,5 12 6 6         12   

ОН/ РО 

1.5. 

Бөлшектерді  токарлық  өңдеудің  

реттілігі  мен  ұтымды  кесу  режимдерін 

анықтау/ Определять последовательность 

и оптимальные режимы обработки 

различных  деталей 

      0,5 12 4 8         12   

ОН/ РО 

1.6. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      1,5 36       36     36   

КМ/ПМ 

02 

Әмбебап токарлық  станоктарда  

бөлшектерді токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   орындау/  Выполнение 

токарной обработки деталей на 

универсальных токарных станках 

3 0 3 6 144 12 96 0 36 0 0 144 0 



ОН/ РО 

2.1.   

Әмбебап  токарлық станок пен  кесу  

құралдарын жұмысқа  дайындау/  

Подготовить токарно-универсальный 

станок  и  режущие инструменты  к  

работе 

      0,5 12 6 6         12   

ОН/ РО 

2.2.   

Технологиялық  үрдіске сәйкес токарлық  

өңдеу  жұмыстарын әмбебап токарлық 

станоктарда орындау/ Выполнять 

токарную обработку деталей на 

универсальных токарных станках 

согласно технологическому процессу 

      3 72 0 72         72   

ОН/ РО 

2.3.  

Өңделінген  бөлшектің  сапасын тексеру   

және қажет болған жағдайда ақауды  

жою/ Проверять качество обработанной  

детали  и  устранять брак 

      1 24 6 18         24   

ОН/ РО 

2.4.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      1,5 36       36     36   

КМ/ПМ 

03 

                                                                                                     

Айналмалы токарлық  станоктарда  

бөлшектерді токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   орындау/  Выполнение 

токарной обработки деталей на 

токарно-карусельных станках 

3 0 3 7,5 180 42 102 0 36 0 0 180 0 

ОН/ РО 

3.1.  

Айналмалы токарлық станок пен  кесу  

құралдарын жұмысқа  дайындау/ 

Подготовить токарно-карусельный станок  

и  режущие инструменты  к  работе 

      1 24 12 12         24   

ОН/ РО 

3.2.  

Технологиялық  үрдіске сәйкес токарлық  

өңдеу  жұмыстарын айналмалы токарлық 

станоктарда орындау/ Выполнять 

токарную обработку деталей на токарно-

карусельных станках согласно 

технологическому процессу 

      4 96 24 72         96   



ОН/ РО 

3.3.  

Айналмалы токарлық станокта 

өңделінген  бөлшектің  сапасын тексеру   

және қажет болған жағдайда ақауды  

жою/ Проверять качество обработанной  

детали  и  устранять брак  при  обработке 

на токарно-карусельных станках 

      1 24 6 18         24   

ОН/ РО 

3.4.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      1,5 36       36     36   

КМ/ПМ 

04 

                                                                                                     

Тапаншалы токарлық  станоктарда 

бөлшектерді токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   орындау/  Выполнение 

токарной обработки деталей на 

токарно - револьверных станках 

4 0 4 7 168 24 72 0 72 0 0 0 168 

ОН/ РО 

4.1.  

Тапаншалы токарлық станок пен  кесу  

құралдарын жұмысқа  дайындау/ 

Подготовить токарно-револьверный 

станок  и  режущие инструменты  к  

работе 

      0,5 12 6 6           12 

ОН/ РО 

4.2.  

Технологиялық  үрдіске сәйкес токарлық  

өңдеу  жұмыстарын тапаншалы токарлық 

станоктарда орындау/ Выполнять 

обработку деталей на токарно-

револьверных станках согласно 

технологическому процессу 

      3 72 14 58           72 

ОН/ РО 

4.3.  

Тапаншалы токарлық станокта өңделінген  

бөлшектің  сапасын тексеру   және қажет 

болған жағдайда ақауды  жою/ Проверять 

качество обработанной  детали  и  

устранять брак  при обработке на 

токарно- револьверных станках 

      0,5 12 4 8           12 

ОН/ РО 

4.4.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      3 72       72       72 



КМ/ПМ 

05 

Кеңей-жонғыш  станоктарда  

бөлшектерді  өңдеу/ Обработка изделий 

на токарно-расточных станках 

4 
##

## 
4 7,5 180 36 72 0 72 0 0 0 180 

ОН/ РО 

5.1.  

Кеңей-жонғыш  станок пен  кесу  

құралдарын жұмысқа  дайындау/ 

Подготовить токарно-расточной станок  и  

режущие инструменты  к  работе 

      0,5 12 6 6           12 

ОН/ РО 

5.2.  

Бөлшектерді кеңей  -жонғыш  

станоктарда технологиялық  үрдіске  

сәйкес бұрғылау  және кеңейтіп  жону/ 

Растачивать и сверлить детали на  

расточных станках согласно 

технологическому процессу 

      3,5 84 26 58           84 

ОН/ РО 

5.3.  

Кеңей  жону  станоктарда  орындалған   

жұмыстардың  сапасын  тексеру/ 

Проверять качество выполненных  на  

расточных  станках работ 

      0,5 12 4 8           12 

ОН/ РО 

5.4.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      3 72       72       72 

КМ/ПМ 

06 

Сандық  бағдарламамен  

басқарылатын  токарлық  станоктарда 

токарлық  өңдеу  жұмыстарын   

орындау/  Выполнение токарной 

обработки на токарных станках с 

числовым программным управлением 

4 
##

## 
4 15 360 18 90 0 252 0 0 0 360 

ОН/ РО 

6.1.  

Сандақ  бағдарламамен  басқарылатын 

станок пен  кесу  құралдарын жұмысқа  

дайындау/ Подготовить  к  работе  

токарный станок с числовым  

программным управлением 

      0,5 12 6 6           12 



ОН/ РО 

6.2.  

Бағдарламалық  жасақтама  мен  бөлшек  

сызбасын  қолдана  отырып сандық  

бағдарламамен  басқарылатын  

станоктарға  бағдарлама құру/ Создавать 

программу для станков с числовым 

программным управлением, используя 

чертеж и программное обеспечение 

      2 48 0 48           48 

ОН/ РО 

6.3.  

Сандық  бағдарламамен  басқарылатын  

станоктарда  есептеу-технологиялық  

картаға  сәйкес  токарлық  өңдеу  

жұмыстарын  орындау/ Выполнять 

токарную обработку деталей на токарных 

станках с числовым программным 

управлением согласно расчетно-

технологической карте 

      1,5 36 8 28           36 

ОН/ РО 

6.4.  

Өңделген  бөлшектердің  сапасын 

бақылау-өлшеу  құралдарының көмегімен  

тексеру/ Проверять качество обработки 

деталей контрольно-измерительными 

инструментами 

      0,5 12 4 8           12 

ОН/ РО 

6.5.  

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      4,5 108       108       108 

ОН/ РО 

6.6.  

Кәсіптік  оқыту/ Профессиональное 

обучение 
      6 144       144       144 

АА/ПА Аралық аттестаттау/ Промежуточная 

аттестация 
      4,5 108         0 72 18 18 

ҚА/ИА Қорытынды аттестаттау/ Итоговая 

аттестация 
      1,5 36               36 

  

Міндетті оқыту бойынша жиыны/ 

Итого на обязательное обучение 
      120 2880 

###

### 

#####

### 

###

## 

#ССЫЛ

КА! 
720 720 558 882 

Ф/Ф Факультативтік сабақтар/ 

Факультативные занятия 
      10,3 248                 

К/К Консультациялар/ Консультации       8,33 200                 

  Барлығы/ Всего       139 3328                 



5. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ (МОДУЛЬДЕРДІҢ) МАЗМҰНЫ 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек функциясы 
Кәсіби 

құзыреттіліктер 

Кәсіби 

модульдер 
Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері 

Еңбекті қорғау және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына сәйкес 

технологиялық 

процесс сатылары 

бойынша токарлық 

станоктарда 

бұйымдарды 

дайындау 

КҚ 01. Токарлық 

өңдеу бойынша 

дайындық 

жұмыстарын 

жүргізу 

КМ 01. 

Токарлық өңдеу 

бойынша 

дайындық 

жұмыстарын 

жүргізу 

ОН1.1 Еңбек қорғау , 

экологиялық 

қауіпсіздік және 

қауіпсіздік 

техникасының 

талаптарын орындай 

отырып жұмыс орнын 

дайындау. 

1. Жұмыс орнында қауіпсіздік талаптарының 

инструктажын өтеді. 

2. Еңбек шарттарын қатаң ұстанады. 

3. Өндіріс орнында еңбек қорғау талаптарын 

сақтайды. 

4. Жеке қорғану құралдарын пайдаланады. 

5. Алғашқы көмек көрсетеді. 

ОН1.2. 

Конструкторлық- 

технологиялық 

құжаттарды  оқу, 

дайындаманың 

конструкторлық- 

технологиялық 

құжатқа  сәйкестігін 

анықтау 

1. Токарьды жұмысқа дайындау және жұмыс 

орындарын ұстау ережесі, Еңбекті қорғау, өндірістік 

санитария, өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі 

талаптарын біледі; 

2. Әр түрлі токарлық станоктардың конструктивтік 

ерекшеліктерін, басқару, баптау және дәлдігін 

тексеру ережелерін біледі. 

3. Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, жеке және 

өндірістік санитария және өртке қарсы қорғау 

қағидалары мен нормаларын сақтайды.  

ОН1.3.  Өлшеу, кесу 

құралдары мен 

жабдықтарын 

жұмысқа дайындау 

1. Әмбебап, арнайы айлабұйымдарды, кескіш және 

бақылау-өлшеу аспаптарын таңдау және жұмысқа 

дайындау; 

2. Металдарды зерттеудің физика-химиялық 

әдістерін қолданады; 

3. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін 

материалдарды таңдайды.  

ОН1.4. Бөлшектерді 

токарлық өңдеудің 

реттілігі мен ұтымды 

кесу режимдерін 

анықтау 

1. Кесу режимінің және жону кезінде кесілген 

қабаттың элементтерін біледі. 

2. Станоктың анықтамалығы мен паспорты бойынша 

кесу режимдерін айқындау қағидаларын біледі. 



Еңбекті қорғау және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына сәйкес 

технологиялық 

процесс сатылары 

бойынша токарлық 

әмбебап 

станоктарда 

бұйымдарды 

дайындау 

КҚ 02.Әмбебап 

токарлық 

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық өңдеу 

жұмыстарын 

орындау 

КМ02. Әмбебап 

токарлық 

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық өңдеу 

жұмыстарын 

орындау 

ОН 2.1.Әмбебап 

токарлық станок пен 

кесу құралдарын 

жұмысқа дайындау. 

1. Еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт 

қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарына 

әмбебап токарлық станокшының жұмыс орнын 

жұмысқа дайындауды және қызмет көрсетуді жүзеге 

асырады; 

2. Айналмалы токарлық станокшының жұмысқа 

дайындалу және жұмыс орындарын ұстау ережесі, 

еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі 

және электр қауіпсіздігі талаптарын біледі; 

3. Әртүрлі үлгідегі әмбебап токарлық станоктардың 

конструктивтік ерекшеліктері, басқару, баптау және 

дәлдігін тексеру ережелерін түсінеді 

ОН 2.2.Технологиялық 

үрдіске сәйкес 

токарлық өңдеу 

жұмыстарын әмбебап 

токарлық станоктарда 

орындау. 

1. Әмбебап станоктардың жұмыс жасау принципін 

біледі. 

2. Әмбебап станоктардың қолдану аясын біледі 

Станоктың құрылымын ажырата алады 

3. Әмбебап токарь станогының қолдану саласы және 

негізгі мүмкіндіктерін ұғынады 

4. Әмбебап станоктардың сыныпталуын ажыратады. 

5. Типтік басқару блогын анықтайды. 

ОН 2.3. Өңделінген  

бөлшектің  сапасын 

тексеру   және қажет 

болған жағдайда 

ақауды  жою 

1. Тапсырмаға және техникалық құжаттамаға сәйкес 

сапаға қойылатын талаптарды сақтай отырып, 

токарлық станоктарда бөлшектерді, дайындамалар 

мен құралдарды өңдеу және жетілдірудің 

технологиялық процесін жүзеге асырады; 

2. Орташа күрделіктегі бөлшектер мен бұйымдарды 

өңдеуді әмбебап токарлық станоктарда жүзеге 

асырады. 

Еңбекті қорғау және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына сәйкес 

технологиялық 

процесс сатылары 

бойынша токарлық 

КҚ 03. 

Айналмалы 

токарлық 

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық 

КМ03. 

Айналмалы 

Токарлық 

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық 

ОН 3.1. Айналмалы 

токарлық станок пен 

кесу құралдарын 

жұмысқа дайындау. 

1. Еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт 

қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарына 

сәйкес айналмалы токарлық станокшының жұмыс 

орнын жұмысқа дайындауды және қызмет көрсетуді 

жүзеге асырады; 

2. Айналмалы токарлық станокшының жұмысқа 

дайындалу және жұмыс орындарын ұстау ережесі, 



айналмалы 

станоктарда 

бұйымдарды 

дайындау 

өңдеу 

жұмыстарын 

орындау 

өңдеу 

жұмыстарын 

орындау 

еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі 

және электр қауіпсіздігі талаптарын біледі; 

3. Әртүрлі үлгідегі айналмалы токарлық 

станоктардың конструктивтік ерекшеліктері, 

басқару, баптау және дәлдігін тексеру ережелерін 

түсінеді. 

ОН 3.2. 

Технологиялық 

үрдіске сәйкес 

токарлық өңдеу 

жұмыстарын 

айналмалы токарлық 

станоктарда орындау. 

1. Тапсырмаға сәйкес токарлық станоктарда әртүрлі 

бұйымдарды өңдеудің кезектілігі мен оңтайлы 

режимін анықтайды; 

2. Айналмалы станоктардың өлшемдік қатары және 

техникалық сипаттамаларын түсінеді. 

2. Айналмалы станоктардың кинематикалық 

схемасын біледі; 

3. Токарлық-айналмалы станоктарда қолданылатын 

құрылғыларды ажыратады. 

ОН 3.3.Айналмалы 

токарлық станокта 

өңделінген  бөлшектің  

сапасын тексеру   және 

қажет болған жағдайда 

ақауды  жою 

1. Тапсырмаға және техникалық құжаттамаға сәйкес 

сапаға қойылатын талаптарды сақтай отырып, 

токарлық станоктарда бөлшектерді, дайындамалар 

мен құралдарды өңдеу және жетілдірудің 

технологиялық процесін жүзеге асырады; 

2. Орташа күрделіктегі бөлшектер мен бұйымдарды 

өңдеуді токарлық-айналмалы станоктарда жүзеге 

асырады. 

Еңбекті қорғау және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына сәйкес 

технологиялық 

процесс сатылары 

бойынша 

тапаншалы 

токарлық  

станоктарда 

КҚ 04. 

Тапаншалы 

токарлық  

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   

орындау 

КМ04. 

Тапаншалы 

токарлық  

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   

орындау 

ОН 4.1. Тапаншалы 

токарлық станок пен  

кесу  құралдарын 

жұмысқа  дайындау 

1. Еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт 

қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарына 

сәйкес тапаншалы токарлық станок шының жұмыс 

орнын жұмысқа дайындауды және қызмет көрсетуді 

жүзеге асырады; 

2. Тапаншалы токарлық станокшының жұмысқа 

дайындалу және жұмыс орындарын ұстау ережесі, 

еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі 

және электр қауіпсіздігі талаптарын біледі; 

3. Әртүрлі үлгідегі тапаншалы токарлық 

станоктардың конструктивтік ерекшеліктері, 



бұйымдарды 

дайындау 

басқару, баптау және дәлдігін тексеру ережелерін 

түсінеді. 

ОН4.2. Технологиялық  

үрдіске сәйкес 

токарлық  өңдеу  

жұмыстарын 

тапаншалы токарлық 

станоктарда орындау 

1. Тапаншалы станоктардың өлшемдік қатары және  

техникалық сипаттамаларын түсінеді. 

2. Тапаншалы станоктардың кинематикалық 

схемасын біледі. 

3. Токарлық-тапаншалы станоктарда қолданылатын 

құрылғыларды ажыратады. 

ОН 4.3. Тапаншалы 

токарлық станокта 

өңделінген  бөлшектің  

сапасын тексеру   және 

қажет болған жағдайда 

ақауды  жою 

1. Тапсырмаға және техникалық құжаттамаға сәйкес 

сапаға қойылатын талаптарды сақтай отырып, 

токарлық станоктарда бөлшектерді, дайындамалар 

мен құралдарды өңдеу және жетілдірудің 

технологиялық процесін жүзеге асырады; 

2. Орташа күрделіктегі бөлшектер мен бұйымдарды 

өңдеуді тапаншалы токарлық станоктардың 

көмегімен жүзеге асырады. 

Еңбекті қорғау және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына сәйкес 

технологиялық 

процесс сатылары 

бойынша кеңей-

жоңғыш токарлық 

станоктарда 

бұйымдарды 

дайындау 

КҚ 05. Кеңей-

жонғыш  

станоктарда  

бөлшектерді  

өңдеу 

КМ05. Кеңей-

жонғыш  

станоктарда  

бөлшектерді  

өңдеу 

ОН 5.1. Кеңей-

жонғыш  станок пен  

кесу  құралдарын 

жұмысқа  дайындау 

1. Еңбекті қорғау, өндірістік санитария, өрт 

қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарына 

сәйкес айналмалы токарлық станокшының жұмыс 

орнын жұмысқа дайындауды және қызмет көрсетуді 

жүзеге асырады; 

2. Әртүрлі үлгідегі кеңей-жонғыш  станоктарының 

конструктивтік ерекшеліктерін, басқару, баптау 

және дәлдігін тексеру ережелерін біледі; 

ОН 5.2. Бөлшектерді 

кеңей  -жонғыш  

станоктарда 

технологиялық  

үрдіске  сәйкес 

бұрғылау  және 

кеңейтіп  жону 

1. Кеңей-жонғыш станоктардың жұмыс жасау 

принципін біледі. 

2. Кеңей-жонғыш станоктардың қолдану аясын 

біледі; 

3. Кесу режимінің және жону кезінде кесілген 

қабаттың элементтерін біледі. 

ОН 5.3 Кеңей  жону  

станоктарда  

орындалған   

1. Тапсырмаға және техникалық құжаттамаға сәйкес 

сапаға қойылатын талаптарды сақтай отырып, кеңей-

жонғыш токарлық станоктарда бөлшектерді, 

дайындамалар мен құралдарды өңдеу және 



жұмыстардың  

сапасын  тексеру 

жетілдірудің технологиялық процесін жүзеге 

асырады; 

2. Орташа күрделіктегі бөлшектер мен бұйымдарды 

өңдеуді кеңей-жоңғыш станоктарда жүзеге асырады. 

Еңбекті қорғау және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына сәйкес 

технологиялық 

процесс сатылары 

бойынша сандық 

бағдарламалық 

басқарылатын 

токарлық 

станоктарда әртүрлі 

бұйымдарды 

дайындау 

КҚ 06. Сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын  

токарлық  

станоктарда 

токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   

орындау 

КМ06. Сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын  

токарлық  

станоктарда 

токарлық  өңдеу  

жұмыстарын   

орындау 

ОН 6.1. Сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын станок 

пен  кесу  құралдарын 

жұмысқа  дайындау 

1. Сандық бағдарламалық басқарылатын токарлық 

станок операторының жұмыс орындарын жұмысқа 

дайындау және ұстау қағидаларын, еңбекті қорғау, 

өндірістік санитария, өрт қауіпсіздігі және электр 

қауіпсіздігі талаптарын біледі; 

2. Сандық бағдарламамен басқарылатын токарлық 

станоктардың құрылысын, жұмыс қағидаттарын 

және баптау ережесін біледі; 

3. СББ станоктарына арналған бағдарламалық 

жасақтаманы құрудың әртүрлі әдістерін біледі; 

4. Заманауи CAD/CAM бағдарламалық ортасын 

меңгереді; 

5. Сызбалар мен техникалық тапсырманы оқу 

ережелерін біледі; 

6. Кесу режимдерін ажырата алады. 

ОН 6.2. 

Бағдарламалық  

жасақтама  мен  

бөлшек  сызбасын  

қолдана  отырып 

сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын  

станоктарға  

бағдарлама құру 

1. Ақпараттар жиыны белгілі бір тасығышқа 

жазылған түрде болатын бағдарламамен басқаруды 

біледі. 

2. СББ жүйелері үшін басқарушы ақпарат дискретті 

болып келетінін біледі және оның басқару 

процесінде өңделуін саңдық әдістермен жүргізеді. 

Заманауи көпдеңгейлі СББ қүрылғыларының (СББҚ) 

мақсаттары мен атқаратын қызметтерін ажыратады. 

3. Жұмыстық пен көмекші түйіндерінің 

қозғалыстары алдын ала бекітілген барлық станок-

автоматтарды бағдарламамен жүмыс жасайтынын 

түсінеді.  

4. Бөлшектерді, бұйымдарды өңдеудің 

технологиялық процесін құрастыру; станокта 

басқару бағдарламаларын пысықтайды; 



5. Кіріс деректерін талдау негізінде басқару 

бағдарламасын түзету, технологиялық және 

конструкторлық құжаттамаларын дайындайды; 

6. СББ токарлық үшін қажетті өңдеу операцияларын 

орнатады; 

7. Өлшеу нәтижелеріне байланысты өңдеу 

параметрлерін реттейді; 

8. Тиісті өлшемдерді бақылау үшін өлшеу құралын 

дұрыс қолданады. 

ОН 6.3. Сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын  

станоктарда  есептеу-

технологиялық  

картаға  сәйкес  

токарлық  өңдеу  

жұмыстарын  орындау 

1. СББ станоктарда бөлшектерді механикалық өңдеу 

операцияларын белгілеу қолмен басқарылатын 

станоктар ережелерімен жүргізеді; 

2. Әмбебап, арнайы айлабұйымдарды, кескіш және 

бақылау-өлшеу аспаптарын таңдау және жұмысқа 

дайындау; 

2. Металдарды зерттеудің физика-химиялық 

әдістерін қолданады; 

4. Кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін 

материалдарды таңдайды. 

5. Халықаралық практикада қолданылатын 

белгілеулерді біледі.  

ОН 6.4. Өңделген  

бөлшектердің  сапасын 

бақылау-өлшеу  

құралдарының 

көмегімен  тексеру 

1. Есептеу техникасы құралдарымен басқару 

бағдарламаларын тексеруді жүргізеді; 

2. Сандық бағдарламамен басқарылатын токарлық 

станоктарда бөлшектерді дайындау кезінде 

технологиялық операцияларды орындайды; 

3. Механизмдердің жұмысын бақылау 

операцияларын орындау және Сандық 

бағдарламамен басқарылатын Станок 

жабдықтарының үздіксіз жұмысын қамтамасыз 

етеді. 

 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 



Еңбек 

функциялары 

Модуль атауы 

және коды 
Оқыту нәтижесі Білім Дағдылары, іскерліктері 

Еңбекті қорғау 

және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкес 

технологиялық 

процесс 

сатылары 

бойынша 

токарлық 

станоктарда 

бұйымдарды 

дайындау 

КМ01. 

Токарлық 

өңдеу бойынша 

дайындық 

жұмыстарын 

жүргізу 

ОН1.1 Еңбек қорғау , 

экологиялық қауіпсіздік 

және қауіпсіздік 

техникасының талаптарын 

орындай отырып жұмыс 

орнын дайындау.  

1. Токарлық станоктардың 

құрылысы, жұмыс принциптері 

және пайдалану ережелері  

2. Токарлық станоктарды 

басқару органдары  

3. Токарлық станоктардың 

жарамдылығы мен жұмысқа 

қабілеттілігін тексеру тәртібі 

4. Токарлық станоктарды 

баптаудың реттілігі мен мазмұны 

5. Токарлық станоктарда 

жұмыстарды орындау кезінде 

жұмыс орнын жоспарлауға, 

жарақтандыруға және 

ұйымдастыруға қойылатын 

талаптар  

6. Кескіш станоктардың 

түрлері мен түрлері 

7. Өлшеу құралының түрлері 

мен түрлері  

8. Токарлық станоктарда 

токарлық кесу құралдарын 

орнату тәсілдері мен ережелері 

9. Токарлық станоктарда 

қолданылатын кесу 

аспаптарының конструкциялары, 

мақсаты, геометриялық 

параметрлері және пайдалану 

қағидалары 

10. Дайындамаларды 

салыстырып тексерусіз орнату 

және бекіту қағидалары мен 

тәсілдері 

1. Қарапайым токарлық жұмыстарды 

орындау үшін токарлық станокты 

баптауды және реттеуді жүргізу 

2. Таңдау, жұмысқа дайындау, 

станокқа орнату және қарапайым 

әмбебап құрылғыларды пайдалану 

3. Таңдау, жұмысқа дайындау, 

станокқа орнату және кесу 

құралдарын пайдалану 

4. Дайындамаларды салыстырып 

тексерусіз орнату және бекіту 

5. Токарлық станокта жұмыс істеген 

кезде майлау-салқындату 

технологиялық құралдарын (бұдан 

әрі -МСТҚ) пайдалану. 

6. Токарлық станоктарда МСТҚ-ның 

болуы мен жай-күйін бақылау. 

7. Техникалық құжаттамаға сәйкес 

токарлық станоктарға техникалық 

қызмет көрсету бойынша 

регламенттік жұмыстарды жүргізу 

8. Токардың жұмыс орнында 

орналасқан Технологиялық 

жабдықтардың (айлабұйымдардың, 

өлшеу және қосалқы құралдардың) 

талап етілетін техникалық жай-күйін 

ұстау 

9. Жұмыстағы еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын 

сақтау. 

10. Жеке және ұжымдық қорғану 

құралдарын пайдалану; 

ОН1.2. Конструкторлық- 

технологиялық 

құжаттарды  оқу, 

дайындаманың 

конструкторлық- 

технологиялық құжатқа  

сәйкестігін анықтау 

ОН1.4. Өлшеу, кесу 

құралдары мен 

жабдықтарын жұмысқа 

дайындау  

ОН1.5. Бөлшектерді 

токарлық өңдеудің 

реттілігі мен ұтымды кесу 

режимдерін анықтау 



11. Токарлық жұмыстарда 

қолданылатын майлау-

салқындату сұйықтықтарының 

мақсаты мен қасиеттері 

12. Өңделетін және аспаптық 

материалдардың негізгі 

қасиеттері мен таңбалануы 

13. Токарлық станоктарға 

техникалық қызмет көрсету 

жөніндегі регламенттік 

жұмыстардың құрамы және 

оларды орындау тәртібі 

14. Токардың жұмыс орнында 

орналасқан технологиялық 

жарақтарға техникалық қызмет 

көрсету жөніндегі жұмыстардың 

құрамы 

15. Жұмыстарды орындау 

үшін қажетті дайындамаларды, 

құрал-саймандарды, 

айлабұйымдарды алудың, 

сақтаудың және тапсырудың 

белгіленген тәртібі 

16. Жұмыстағы еңбекті 

қорғау жөніндегі нұсқаулықтың 

талаптары 

17. Жұмыстарды қауіпсіз 

орындау ережелері; 

18. Өрт қауіпсіздігі 

талаптары; 

19. Жеке қорғану құралдарын 

пайдалану ережесі. 

11. Өрт сөндіру құралдарын 

пайдалану 

12. Алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережелерін қолдану. 

Еңбекті қорғау 

және 

КМ02. 

Әмбебап 

ОН 2.1.Әмбебап токарлық 

станок пен кесу 

1. Токарлық станоктарда 

бөлшектер дайындамаларының 

1.Жоғары разрядты токардың 

басшылығымен токарьды басқару. 



экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкес 

технологиялық 

процесс 

сатылары 

бойынша 

токарлық 

әмбебап 

станоктарда 

бұйымдарды 

дайындау 

токарлық 

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық өңдеу 

жұмыстарын 

орындау 

құралдарын жұмысқа 

дайындау. 

цилиндрлік беттерін қайрау 

тәсілдері мен тәсілдері 

2. Токарлық станоктарда 

бөлшектер дайындамаларында 

тесіктерді бұрғылау тәсілдері 

мен тәсілдері 

3. Токарлық станоктарда 

бөлшектер дайындамаларының 

саңылауларындағы ішкі 

бұрандаларды кесу тәсілдері мен 

тәсілдері 

4. Токарлық станоктарда 

бөлшектер дайындамаларында 

сыртқы бұрандаларды кесу 

тәсілдері мен тәсілдері  

5. Сызықтық өлшемдерді 

өлшеуге және бақылауға 

арналған бақылау-өлшеу 

құралдарының түрлері, 

конструкциясы, мақсаты, 

мүмкіндіктері және пайдалану 

қағидалары  

2. Өлшем дәлдігімен токарлық 

станоктарда қарапайым сыртқы, ішкі 

беттерді қайрау 

3. Сыртқы ойықтарды токарлық 

станоктарда қайрау  

4. Токарлық станоктарда шеткі 

беттерін қайрау  

5. Токарлық станоктарда тесіктерді 

бұрғылау  

6. Токарлық станоктарда фаскаларды 

қайрау және белгілеу  

7. Токарлық станоктарда кесу 

жүргізу  

8. Кесу құралдарының тозу дәрежесін 

және құралдың сыртқы белгілері 

бойынша күңгірттеу сәтін анықтау 

 

ОН 2.2.Технологиялық 

үрдіске сәйкес токарлық 

өңдеу жұмыстарын 

әмбебап токарлық 

станоктарда орындау. 

ОН 2.3. Өңделінген  

бөлшектің  сапасын 

тексеру   және қажет 

болған жағдайда ақауды  

жою 

Еңбекті қорғау 

және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкес 

технологиялық 

процесс 

сатылары 

бойынша 

токарлық 

айналмалы 

станоктарда 

КМ03. 

Айналмалы 

Токарлық 

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық 

өңдеу 

жұмыстарын 

орындау 

ОН 3.1. Айналмалы 

токарлық станок 

пен кесу құралдарын 

жұмысқа дайындау. 

1. Жұмысты орындау үшін 

қажетті көлемде Кесу теориясы 

2. Кесу құралдарының тозу 

критерийлері 

3. Токарлық-айналмалык 

станоктарға техникалық қызмет 

көрсету жөніндегі регламенттік 

жұмыстардың құрамы және 

оларды орындау тәртібі  

4. Бөлшек беттерінің пішінін 

және өзара орналасуын бақылау 

әдістері мен әдістері  

1. Токарлық-айналмалы станоктарды 

басқару  

2. Айналмалы станоктарда орталық 

тесіктерді бұрғылаңыз және 

бұрғылаңыз  

3. Айналмалы станоктарда соңғы 

беттерді қайрау  

4. Кесу құралдарының тозу дәрежесін 

және құралдың сыртқы белгілері 

бойынша күңгірттеу сәтін анықтау 

5. Токарлық-айналмалы 

станоктардың кескіш құралдарын алу 

және орнату  

ОН 3.2. Технологиялық 

үрдіске сәйкес токарлық 

өңдеу жұмыстарын 

айналмалы токарлық 

станоктарда орындау. 

ОН 3.3.Айналмалы 

токарлық станокта 

өңделінген  бөлшектің  

сапасын тексеру   және 



бұйымдарды 

дайындау 

қажет болған жағдайда 

ақауды  жою 

5. Бөлшектің өңделген беттерінің 

кедір-бұдырлығын бақылау 

тәсілдері мен әдістері  

6. Токарлық-айналмалы 

станоктарда бөлшектер 

дайындамаларының Цилиндрлік 

және шеткі беттерін қайрау және 

қайрау тәсілдері мен тәсілдері  

7. Токарлық-айналмалы 

станоктарда бөлшектер 

дайындамаларының конустық 

беттерін қайрау және қайрау 

тәсілдері мен тәсілдері  

6. Ауыстырмалы кескіш 

пластиналары бар кескіш 

пластиналарды алу және орнату 

7. Ақау себептерін анықтау, 

айналмалы машиналарда айналмалы 

денелер сияқты қарапайым 

бөлшектердің дайындамаларының 

беттерін өңдеу кезінде мүмкін 

болатын ақаулардың алдын алу 

Еңбекті қорғау 

және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкес 

технологиялық 

процесс 

сатылары 

бойынша 

тапаншалы 

токарлық  

станоктарда 

бұйымдарды 

дайындау 

КМ04. 

Тапаншалы 

токарлық  

станоктарда 

бөлшектерді 

токарлық  

өңдеу  

жұмыстарын   

орындау 

ОН 4.1. Тапаншалы 

токарлық станок пен  кесу  

құралдарын жұмысқа  

дайындау 

1. Токарлық-тапаншалы 

станоктарда жұмыстарды 

орындау кезінде жұмыс орнын 

жоспарлауға, жарақтандыруға 

және ұйымдастыруға қойылатын 

талаптар  

2. Токарлық-тапаншалы 

станоктарда бұрау, бұрғылау 

және бұранда кесу кезінде СОТС 

мақсаты, қасиеттері және 

қолдану тәсілдері 

3. Токарлық-тапаншалы 

станоктарда қолданылатын 

кескіш және қосалқы 

құралдардың түрлері, 

конструкциялары, мақсаты, 

геометриялық параметрлері және 

пайдалану ережесі  

4. Токарлық-тапаншалы 

станоктарда кескіш және 

қосалқы құралдарды орнату 

тәсілдері мен ережелері  

1. Токарлық-тапаншалы станокта 

жұмыс істеу кезінде майлау - 

салқындату технологиялық 

құралдарын (бұдан әрі-МСТҚ) 

пайдалану. 

2. Токарлық-тапаншалы 

станоктарда МСТҚ-ның болуы мен 

жай-күйін бақылау. 

3. Техникалық құжаттамаға 

сәйкес токарлық-тапаншалы 

станоктарға техникалық қызмет 

көрсету бойынша регламенттік 

жұмыстарды жүргізу 

4. Токардың жұмыс орнында 

орналасқан Технологиялық 

жабдықтардың (айлабұйымдардың, 

өлшеу және қосалқы құралдардың) 

талап етілетін техникалық жай-күйін 

ұстау 

5. Жұмыстағы еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын 

сақтау. 

ОН4.2. Технологиялық  

үрдіске сәйкес токарлық  

өңдеу  жұмыстарын 

тапаншалы токарлық 

станоктарда орындау 

ОН 4.3. Тапаншалы 

токарлық станокта 

өңделінген  бөлшектің  

сапасын тексеру   және 

қажет болған жағдайда 

ақауды  жою 



5. Токарлық-тапаншалы 

станоктарда жұмыс істеу кезінде 

қолданылатын бақылау-өлшеу 

аспаптарының түрлері, 

конструкциялары, мақсаты, 

мүмкіндіктері және пайдалану 

қағидалары  

6. Кран машинисімен жұмыс 

істеу кезіндегі белгі беру жүйесі 

7. Кесу құралдарының тозу 

критерийлері 

6. Жеке және ұжымдық қорғану 

құралдарын пайдалану; 

7. Өрт сөндіру құралдарын 

пайдалану  

Еңбекті қорғау 

және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкес 

технологиялық 

процесс 

сатылары 

бойынша 

кеңей-жоңғыш 

токарлық 

станоктарда 

бұйымдарды 

дайындау 

КМ05. Кеңей-

жонғыш  

станоктарда  

бөлшектерді  

өңдеу 

ОН 5.1. Кеңей-жонғыш  

станок пен  кесу  

құралдарын жұмысқа  

дайындау 

1. Токарлық-кеңей жонғыш 

станоктарда жұмыстарды 

орындау кезінде жұмыс орнын 

жоспарлауға, жарақтандыруға 

және ұйымдастыруға қойылатын 

талаптар  

2. Токарлық-кеңей жонғыш 

станоктарда бұрау, бұрғылау 

және бұранда кесу кезінде СОТС 

мақсаты, қасиеттері және 

қолдану тәсілдері 

3.Жұмыстарды орындау үшін 

қажетті дайындамаларды, құрал-

саймандарды, айлабұйымдарды 

алудың, сақтаудың және 

тапсырудың белгіленген тәртібі 

4. Токарлық- кеңей жонғыш 

станоктарда қолданылатын 

кескіш және қосалқы 

құралдардың түрлері, 

конструкциялары, мақсаты, 

геометриялық параметрлері және 

пайдалану ережесі  

1. Бөлшектерді өңдеудің 

технологиялық процестерін әзірлеу 

кезінде жобалық құжаттаманы 

қолданыңыз. 

2. Дайындамаларды алудың оңтайлы 

әдісін және олардың орналасу 

схемаларын таңдаңыз. 

3. Бөлшектерді дайындау бағыттарын 

құру және технологиялық 

операцияларды жобалау. 

4. Бөлшектерді өңдеудің басқару 

бағдарламаларын әзірлеу және енгізу. 

5. Бөлшектерді өңдеудің 

технологиялық процестерін 

автоматтандырылған жобалау 

жүйелерін пайдалану 

6. Жұмыстағы еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын 

сақтау. 

7. Жеке және ұжымдық қорғану 

құралдарын пайдалану; 

8. Өрт сөндіру құралдарын 

пайдалану 

ОН 5.2. Бөлшектерді 

кеңей  -жонғыш  

станоктарда 

технологиялық  үрдіске  

сәйкес бұрғылау  және 

кеңейтіп  жону 

ОН 5.3 Кеңей  жону  

станоктарда  орындалған   

жұмыстардың  сапасын  

тексеру 



5. Токарлық- кеңей жонғыш 

станоктарда кескіш және 

қосалқы құралдарды орнату 

тәсілдері мен ережелері  

6. Токарлық- кеңей жонғыш 

станоктарда жұмыс істеу кезінде 

қолданылатын бақылау-өлшеу 

аспаптарының түрлері, 

конструкциялары, мақсаты, 

мүмкіндіктері және пайдалану 

қағидалары  

9. Алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережелерін қолдану. 

Еңбекті қорғау 

және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкес 

технологиялық 

процесс 

сатылары 

бойынша 

сандық 

бағдарламалық 

басқарылатын 

токарлық 

станоктарда 

әртүрлі 

бұйымдарды 

дайындау 

КМ06. Сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын  

токарлық  

станоктарда 

токарлық  

өңдеу  

жұмыстарын   

орындау 

ОН 6.1. Сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын станок пен  

кесу  құралдарын 

жұмысқа  дайындау 

1. Тұйық жартылай 

автоматты циклде бір немесе 

бірнеше өту жолдарында әртүрлі 

күрделіктегі сатылы және қисық 

сызықты бейіндегі айналу 

денелері түріндегі бөлшектердің 

сыртқы және ішкі беттерін 

кешенді өңдеу үшін (қайрау, 

шеттерін кесу, ойықтарды кесу, 

орталық тесіктерді бұрғылау, 

фасонды беттерді өңдеу, 

бұрандаларды кесу және т.б.). 

2. Жұмыстарды орындау 

үшін қажетті дайындамаларды, 

құрал-саймандарды, 

айлабұйымдарды алудың, 

сақтаудың және тапсырудың 

белгіленген тәртібі 

3. Сандық  бағдарламамен  

басқарылатын  станоктарда 

кескіш және қосалқы құралдарды 

орнату тәсілдері мен ережелері 

4. Сандық  бағдарламамен  

басқарылатын  станоктарда 

1. Сандық  бағдарламамен  

басқарылатын  станоктарда жұмыс 

істеу кезінде майлау - салқындату 

технологиялық құралдарын (бұдан 

әрі-МСТҚ) пайдалану. 

2. Сандық  бағдарламамен  

басқарылатын  станоктарда МСТҚ-

ның болуы мен жай-күйін бақылау. 

3. Техникалық құжаттамаға 

сәйкес Сандық  бағдарламамен  

басқарылатын  станоктарға 

техникалық қызмет көрсету бойынша 

регламенттік жұмыстарды жүргізу 

4. Токардың жұмыс орнында 

орналасқан Технологиялық 

жабдықтардың (айлабұйымдардың, 

өлшеу және қосалқы құралдардың) 

талап етілетін техникалық жай-күйін 

ұстау 

5. Жұмыстағы еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын 

сақтау. 

6. Жеке және ұжымдық қорғану 

құралдарын пайдалану; 

ОН 6.2. Бағдарламалық  

жасақтама  мен  бөлшек  

сызбасын  қолдана  

отырып сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын  

станоктарға  бағдарлама 

құру 

ОН 6.3. Сандық  

бағдарламамен  

басқарылатын  

станоктарда  есептеу-

технологиялық  картаға  

сәйкес  токарлық  өңдеу  

жұмыстарын  орындау 

ОН 6.4. Өңделген  

бөлшектердің  сапасын 

бақылау-өлшеу  



құралдарының көмегімен  

тексеру 

техникалық қызмет көрсету 

жөніндегі регламенттік 

жұмыстардың құрамы және 

оларды орындау тәртібі 

7. Өрт сөндіру құралдарын 

пайдалану 

8. Алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережелерін қолдану. 

 

6. ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТІЗІМІ («ЖАС МАМАН» МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША) 

 

№ Атауы  Техникалық сипаттама Құрылғының тағайындалуы 

Құрылғы 

пайдаланылатын 

модуль(дер) 

Ескерту 

1 

Бұранда 

кесетін 

станок 

Профильдерді тегістеу,  

ойықтарды жасау, тесіктерді 

бұрғылау және жіптерді 

әртүрлі тәсілдермен орындау 

үшін қолданылады. 

Профильдерді тегістеу,  ойықтарды 

жасау, тесіктерді бұрғылау және 

жіптерді әртүрлі тәсілдермен 

орындау үшін қолданылады. 

КМ 01. 

  

2 

Токарлық-

айналмалы 

станок 

Ең үлкен өңделетін диаметр, 

мм 2500 

Орнатылатын бұйымның ең 

үлкен биіктігі, мм 1600 

Орнатылатын бұйымның ең 

үлкен салмағы, кг 16 000 

Тік емес револьверлік 

суппорттар саны 2 

Кескіш ұстағыш қимасының 

ең үлкен өлшемдері, мм 

40х63 

Планшайбаның айналу 

жиілігі, айн / мин. 

1 саты 0-203 

2 кезең 20-80 

Тік калибрлі револьверлік 

емес 

Ең көп орын ауыстыру, мм: 

Көлденең 1390 

Тік 1200 

Айналмалы станоктар цилиндрлік 

және конустық пішінді беттерді 

(сыртқы, ішкі) өңдеуге, сондай-ақ 

ойықтарды, кесінділерді, сыртқы 

беттерді өңдеуге, жіптерді кесуге 

арналған. Пайдалану кезінде 

қосымша құрал-жабдықтар жасау 

ретінде фасондық өңдеу, фрезерлік 

және тегістеп өңдеу. Әдетте мұндай 

машиналарда үлкен диаметрі мен 

салмағы аз дайындамалар өңделеді. 

Айналмалы станоктар болат 

бұйымдарын, сондай-ақ түсті 

болатты өңдеу үшін қолданылады 

КМ 03. 

 



Орнату қозғалыстарының ең 

жоғары жылдамдығы, м / 

мин 3,0 

Суппорттарды әрбір ось 

бойынша беру шамасы, 

мм/об. 0,01-290 

Жүгірткінің қимасы, мм 

230х215 

Поперечина 

Ең үлкен орын ауыстыру, мм 

1240 

Қозғалыс жылдамдығы, мм / 

мин 360 

3 

Тапаншалы 

токарлық 

станок 

Тапаншалы токарлық 

станоктардың дизайны 

құралдар тапаншаның басы 

деп аталатын арнайы 

құрылғыда берілген ретпен 

бекітілетіндей етіп жасалған. 

Бір жұмыс соққысын 

орындағаннан кейін 

бұрылуға қабілетті 

машинаның бұл түйіні 

өңдеуді орындау үшін 

қажетті құралды қажетті 

уақытта пайдалануға 

мүмкіндік береді. Құралдың 

жүрісін шектеу үшін 

айналмалы станоктар бойлық 

және көлденең берілісті 

өшіретін арнайы тіректермен 

жабдықталған. 

Тапаншалы станогының 

функционалдық мүмкіндіктері оның 

көмегімен токарлық технологиялық 

операциялардың барлық спектрін 

орындауға мүмкіндік береді. 

Мұндай құрылғыларда өңделетін 

бөлшектер болттар, жаңғақтар, 

сақиналар, қадамдық роликтер, 

фланецтер, жеңдер және т. б. ішкі 

және сыртқы бұрандаларды әртүрлі 

құралдармен кесу; 

дайындамалардың соңғы бетін 

өңдеу; 

цилиндр пішінді бөлшектерді 

қайрау; 

әртүрлі геометриялық параметрлері 

бар ойықтарды тесу сияқты 

операцияларды орындауға болады. 

КМ 04. 

 



4 

«Метал өңдеу 

станогындағы 

қауіпсіздік 

шаралары» 

плакаттар 

жиыны, 2 

дана 

Метал өңдеу станогындағы 

қауіпсіздік шаралары 

көрсетілген плакаттарға 

еңбек жағдайларын 

нормалау (Еңбек және 

демалыс режимі), 

персоналды даярлау: оқыту, 

жаттықтыру, нұсқау беру, 

жеке қорғану құралдарымен 

қамтамасыз ету, сондай-ақ 

авариялық-құтқару 

шаралары кіреді.  

Станоктарды пайдалану кезіндегі 

негізгі қауіпті өндірістік факторлар 

айналмалы станоктар мен 

дайындамалар, сондай-ақ кесу 

кезінде пайда болатын жоңқалар 

болып табылады. 

КМ01  

 



5 

«Металкескіш 

станоктар» 

плакаттар 

жиыны, 120 

бет 

Бұрғылау станоктары, 

фрезерлік станоктар, 

әмбебап токарьлық 

станоктар, ажарлаушы 

станоктар, тіс өңдеу 

станоктары, т . б станок 

түрлері, олардың жұмыс 

жасау принципі, 

кинематикалық схемалары, 

т.б. көрсетілген плакаттар. 

Дайындаушы: УФ РНПО 

«Росучприбор» 

 

КМ01, КМ02, 

КМ03, КМ04, 

КМ05, КМ06 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  

 

№ Атауы және басылым номері Автор 
Баспа, шығарылған 

жылы және орны 

Пайдаланылатын 

модуль (дер) 

1 Технология токарных работ (5-е изд.) учебник Багдасарова Т.А 2016, 
КМ01, КМ02, КМ03, 

КМ04, КМ05 

2 Технология фрезерных работ (3-е изд.) учебник Багдасарова Т.А 2016 
КМ01, КМ02, КМ03, 

КМ04, КМ05 

3 

Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа (сверильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных, и шлифиовальных) (1-ое издание)  

Учебник 

Босинзон М.А. 2016 
КМ01, КМ02, КМ03, 

КМ04, КМ05 

4 Устройство металлорежущих станков (3-е изд., стер.) учебник Веренина Л. И. 2016 
КМ01, КМ02, КМ03, 

КМ04, КМ05 

5 
Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности (8-

ое издание., стер.) Учеб. пособие 
Куликов О.Н. 2015 

КМ01, КМ02, КМ03, 

КМ04, КМ05 

6 Токарь: Технология обработки. Учебное пособие Багдасарова Т.А 2016 
КМ01, КМ02, КМ03, 

КМ04, КМ05 

7 
Современные системы ЧПУ и их эксплуатация. Учебное 

пособие 
Босинзон М.А. 

Дайындау. 

«Академия» баспа 

орталығы, 2006 

КМ 06 

8 Книга станочника 
Черпаков Б.И., 

Альперович Т.А. 
М.: ИРПО, 1999 

КМ01, КМ02, КМ03, 

КМ04, КМ05 

9 Методика производственного обучения в схемах и таблицах Скакун В.А. М., 2001  

10 Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности Куликов О.Н 
М.: ИЦ «Академия», 

2003 
КМ01 

11 
Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания 

металлов. Справочник 

В. И. Баранчиков, 

А. В. Жаринов, Н. 

Д. Юдина 

М.: Машиностроение, 

1990 

КМ02, КМ02, КМ03, 

КМ04, КМ05 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 


