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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

 

Атауы (мамандықтың коды 

және атауы) 

07320100 - Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану 

Біліктілік коды және атауы  «3W07320104– Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері» 

«4S07320106 - Техник-құрылысшы»  

ТжКБ ұйымы (әзірлеуші) «Есенов колледжі» ЖШС-і 

Әзірлеуші серіктестер: «СМК-Атамекен»  ЖШС, «Ақ жол құрылыс» ЖШС 

БББ мақсаты: Құрылыс салаларына орта білімді  білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды кешенді және сапалы дайындауды 

қамтамасыз ету 

Кәсіптік  стандарт: Кәсіптік стандарт «Каркасты қаптау құрылымдарының құрастырушысы»  «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасы орынбасарының 2017 жылғы 27  сәуіріндегі №  97 бұйрықтың  № 2 қосымшасы.  

Кәсіптік стандарт «Тұрғын және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы» «Строительство жилых  и 

нежилых зданий»     "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының № 4 қосымшасы. 

Кәсіптік  стандарт «Сварка ручная электродуговая» «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30  желтоқсандағы №  269  

бұйрықтың  № 15 қосымшасы. 

 Кәсіптік стандарт «Газовая сварка» «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30  желтоқсандағы №  269  бұйрықтың  № 18 қосымшасы 

WorldSkills кәсіптік  

стандарты: 

WorldSkills стандарттарының спецификациясы құрылыс мамандықтарының құзіреттіліктері үшін 

Стандарты спецификации WorldSkills International 

Нұсқа: 1.0 Күні: 25.10 18 

The worldskills standards specification (wsss), WorldSkills Standards Specification 

Bricklaying, Construction and Building Tech№ logy; WorldSkills Standards Specification, Painting and 



Decorating,  Construction and Building Tech№ logy 

Білім деңгейі Техникалық және кәсіптік білім 

ҰБШ деңгейі: ҰБШ 3 деңгейі  

ҰБШ 4 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 

         

 

 

 

    Техникалық құжаттамамен, еңбек пен айналадағы ортаны қорғау туралы нормативті актілер 

талаптарымен, санитарлық ережелермен танысу, құрылыс алаңындағы  ғимараттардың барлық түрлерін салу   

және монтаж жүргізу бойынша маман жұмыскер. Ол еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі жөніндегі  және 

құрылыс ережелері мен нормаларды, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны сақтауға қойылатын талаптарды 

сақтай отырып, ғимараттар мен құрылыстарды салуда және оларға техникалық қызмет көрстеудегі 

жұмыстаррды жүргізеді; 

Құрылыс саласының әр түрлі меншік түріндегі ұйымдарында жұмыс жасай алады.  

 

Еңбек қызметтері 

       

- Техникалық құжаттамамен, еңбек пен айналадағы ортаны қорғау туралы нормативті актілер талаптарымен, 

санитарлық ережелермен танысу; 

-Бетон және темір-бетонды құрылыстарға жөндеуді жүргізу; 

-Тас қалау жұмыстарын жүргізген кезде дайындық жұмыстарын жүргізу. 

-Әр түрлі күрделіктегі жалпы тас жұмыстарын жүргізу.  

-Бетон және темір-бетонды құрылыстарға жөндеуді ; 

- Жобалық-сметалық құжаттаманың құрамы, әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі; техникалық және тарифтік 

нормалау негіздері туралы білімді практикада пайдалану; 

-Өндірістік тапсырмаларды, нәтиженің сапалық және мөлшерлік көрсеткіштеріне, жұмыс режиміне 

қойылатын талаптарды нақтылау; 

-Еңбек бұйымдары мен құралдарын тексеру және жұмысқа дайындау; 

-Тас құрылымдарын қалау және жөндеу бойынша жұмыстарды орындау; 

- Ғимараттардың тас құрылымдарын қалау және жөндеу бойынша жұмыстарды орындауды ұйымдастыру; 

- Орындалған жұмысты тексеру, ақаулар мен жарамсыздықтардың жойылуын қамтамасыз ету. 

Кәсіби қызметтің 

объекті(лері). 

Құрылыс нысандарында, азаматтық және өнеркәсіптік  құрылыс технологиясы, автомобиль жолдары, 

көпірлер, каналдар, бөгеттер, әуежайлар, кәріз жүйелері, құбырлар, ғимараттардың құрылымдық бөліктері 

және темір жолдар сияқты физикалық құрылыстарды салу және қызмет көрсету мәселелерімен айналыса 

алады. 



Оқу түрі күндізгі 

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 № 034 01 сәуір 2021 ж 

 

2. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

Білім беру бағдарламасы орта буын мамандары мен білікті жұмысшы кадрларға қойылатын халықаралық заманауи талаптарды ескере 

отырып, білім беру мекемесінің қатысуымен, орта буындағы мамандарға және кәсіби жұмысшы мамандарға қойылатын халықаралық 

заманауи құзыреттілік талаптарына сай әзірленген. 

 07320100 «Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы Қазақстанның құрылыс 

өндірісі салаларына білікті мамандардың жаңа буынын дайындау мақсатында және ел аумағындағы кәсіпорындар мен компаниялардың 

қажеттіліктерін талдау негізінде әзірленген. Төмендегі нормативтік құжаттар негізге алынды:  

 

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. Кәсіптік стандарт «Каркасты қаптау құрылымдарының құрастырушысы»  «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

"Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2017 жылғы 27  сәуіріндегі 

№  97 бұйрықтың  № 2 қосымшасы;  Кәсіптік стандарт «Тұрғын және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы» «Строительство 

жилых  и нежилых зданий»     "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының № 4 қосымшасы; Кәсіптік стандарт «Сварка ручная электродуговая» «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30  желтоқсандағы №  269  бұйрықтың  № 15 қосымшасы; 

Кәсіптік стандарт «Газовая сварка» «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 2019 жылғы 30  желтоқсандағы №  269  бұйрықтың  № 18 қосымшасы  

4. «Қазақстан Республикасының құрылыс нормаларын бекіту туралы»  ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Құрылыс және тұрғын 

үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының 2016 жылғы 12 шілдедегі № 31-НҚ бұйрығына 1-қосымшасы 

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 

 

12. WorldSkills кәсіптік стандарты: https://drive.google.com/drive/folders/1YwBDBEGypeUHMmq4k77wIdWfFQeHP4HF The 

worldskills standards specification (wsss), WorldSkills Standards Specification   Bricklaying, Construction and Building Tech№ logy; 

WorldSkills Standards Specification, Painting and Decorating,  Construction and Building Tech№ logy 

Білім беру бағдарламасы Кәсіптік стандарт «Каркасты қаптау құрылымдарының құрастырушысы»  «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2017 жылғы 27  

сәуіріндегі №  97 бұйрықтың  № 2 қосымшасы;   Кәсіби стандарт «Тұрғын және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы» «Строительство 

жилых  и нежилых зданий»     "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының № 4 

қосымшасы; Кәсіптік стандарт «Тұрғын және тұрғын емес ғимараттардың құрылысы» «Строительство жилых  и нежилых зданий»     

"Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының № 4 қосымшасы; Кәсіптік  стандарт 

«Сварка ручная электродуговая» «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 



2019 жылғы 30  желтоқсандағы №  269  бұйрықтың  № 15 қосымшасы; Кәсіптік стандарт «Газовая сварка» «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30  желтоқсандағы №  269  бұйрықтың  № 18 

қосымшасылары негізінде жасалды. 

 

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. Міндетті оқытуға арналған оқу уақытының көлемі оқу жылына 60 кредит/ 1440 

сағатты құрайды. 1 кредит 24 академиялық сағатқа тең.  

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.    07320100 – «Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану» мамандығы  07320106 Техник-құрылысшы біліктілігі  

бойынша  білім беру бағдарламалары  келесі  базалық  модульдерді оқуды қамтиды ( 19 кредит / 456 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)  

5. Кәсіби модуль (90,5 кредит/2172 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 (10,5 кредит/252 сағат) – білім беру бағдарламасын әзірлеу шеңберінде WorldSkills 

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

анықтайтын модульдер тізімі:      

КМ 11. Құзіреттілік бойынша стандарттарын меңгерту  

КМ 12. Шағынаудандарды абаттандыру мен көгалдандыру 

КМ 13. Бас жоспар туралы түсіну 

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

әртүрлі түрлерімен жүзеге асырылады: үлгерімнің ағымдағы мониторингі, аралық  аттестаттау және негізгі кәсіби модульдерден курстық 

жұмысты қорғау. 

 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.  

5. WorldSkills стандарттарының спецификациясы құрылыс мамандықтарының құзіреттіліктері үшін Стандарты спецификации WorldSkills 

International, Нұсқа: 1.0 Күні: 25.10 18; The worldskills standards specification (wsss), WorldSkills Standards Specification 

Bricklaying, Construction and Building Tech№ logy; WorldSkills Standards Specification, Painting and Decorating,  Construction and Building 

Tech№ logy 

07320106  Техник-құрылысшы біліктілігі бойынша студенттердің кәсіптік дайындығы оқу дипломдық жұмыс (жоба) қорғаумен аяқталады. 

Дипломдық жұмыс (жоба) студентке игерілген кәсіби құзыреттілігін іс жүзінде көрсетуге мүмкіндік беретін нақты біліктілік жұмысын 

орындау, Worldskills  стандарты негізінде өзінің білік-дағдыларын көрсете алады. 

Сертификаттау сынақтарынан сәтті өткен тұлғаларға біліктілік комиссиясының шешімімен  07320100 – «Ғимараттар мен құрылыстарды салу 

және пайдалану» мамандығы бойынша жұмысқа орналасуға ұсынымдары бар санат беру туралы мемлекеттік куәлік беріледі. Біліктілік 



деңгейі туралы куәлік студентке алған мамандығы бойынша жұмысқа орналасуға, сонымен қатар өндірістік ортада кәсіби біліктілігін 

арттыруға құқық береді. 

07320106 Техник-құрылысшы 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.  

 

Жұмыс берушілердің негізгі талабы 

 

Техник - құрылысшы түрлі меншік нысанындағы құрылыс ұйымдарында, күрделі құрылыс, өнеркәсіптік және азаматтық ғимараттар мен 

құрылыстарды пайдалану және жөндеу қызметтерінде шебер, жұмыс жүргізуші лауазымдарында,  ауыл шаоуашылық құрылысында және 

жол құрылысында технологиялық қызметтерді жүзеге асырады. 

Оқу барысында болашақ мамандар тас, сылақ және қаптау-тақталау жұмыстарын жүргізу кезінде орындалатын құрылыс технологияларын; 

әртүрлі конструкцияларды құрастыру принциптері мен әдістерін; сыртқы және тысқы әрлеуді; қолданылатын айлабұйымдардың, 

тетіктердің, құралдардың негізгі түрлерін; құрылыс өндірісін ұйымдастыру мәселелерін; бөлімдер мен бригадалардағы жұмысшылардың 

еңбегін ұйымдастыруды; құрылыстағы қауіпсіздік техникасы ережелерін меңгеру керек. Арматуралық жұмыс кезінде дәнекерлеу 

жұмыстарының технологиясын, жалпы құрылыс өндірісінің технологиясын білу керек. Құрылыстағы заманауи материалдар мен 

бұйымдарды, қолданылып жатқан жаңа технологиялардан хабардар болуы керек. 

Сонымен қатар, кәсіби маңызды қасиеттер: көзбен шамалау дәлдігі, жауапкершілік сезімі, ұйымдастырушылық қабілеті, 

коммуникабельділік, ұқыптылық қасиеттерге ие болу керек. 

 

 

Құзыреттер мен модульдер тізімі  

 

Базалық құзыреттіліктер Базалық модульдер 

«3W07320104– Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері» біліктілігі 

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

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және 

цифрлық технологияларды қолдану 

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды 

қолдану 

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және 

кәсіпкерлік негіздерін қолдану 

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу 

үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану 

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану 

Кәсіби құзыреттіліктер Кәсіби модульдер 

КҚ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және 

қоршаған ортаны қорғауды сақтау 

КМ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған 

ортаны қорғауды сақтау 



КҚ 2. Күрделілігі орташа қабырғаларды кірпіштен және ұсақ 

блоктардан қалау. 

КМ 2. Күрделілігі орташа қабырғаларды кірпіштен және ұсақ 

блоктардан қалау 

КҚ 3. Күрделілігі орташа арматуралық жұмыстарды орындау КМ 3. Күрделілігі орташа арматуралық жұмыстарды орындау 

КҚ 4. Газ, -электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындау КМ 4. Газ, -электрмен дәнекерлеу жұмыстарын орындау 

КҚ 5. Бетондау кезінде қарапайым жұмыстар кешенін орындау. КМ 5. Бетондау кезінде қарапайым жұмыстар кешенін орындау 

«4S07320106 - Техник-құрылысшы» біліктілігі 

КҚ 1. Ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға қатысу КМ 1. Ғимараттар мен құрылыстарды жобалауға қатысу 

КҚ 2. Құрылыс нысандарын салу, пайдалану және қайта құру 

кезіндегі технологиялық процестерді орындау 

КМ 2. Құрылыс нысандарын салу, пайдалану және қайта құру кезіндегі 

технологиялық процестерді орындау 

КҚ 3. Құрылыс-жинақтау жұмыстарын орындау, ғимараттар мен 

құрылыстарды пайдалану және қайта құру кезіндегі құрылымдық 

бөлімшелердің қызметін ұйымдастыру 

КМ 3. Құрылыс-жинақтау жұмыстарын орындау, ғимараттар мен 

құрылыстарды пайдалану және қайта құру кезіндегі құрылымдық 

бөлімшелердің қызметін ұйымдастыру 

КҚ 4. Құрылыс нысандарын пайдалану және қайта құру кезіндегі 

жұмыс түрлерін ұйымдастыру 

КМ 4. Құрылыс нысандарын пайдалану және қайта құру кезіндегі 

жұмыс түрлерін ұйымдастыру 

КҚ 5. Құрылыс өндірісін құрылыс және қосалқы материалдармен, 

жабдықтармен қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты жинау 

және сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру 

КМ 5. Құрылыс өндірісін құрылыс және қосалқы материалдармен, 

жабдықтармен қамтамасыз ету үшін қажетті ақпаратты жинау және 

сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. БІЛІКТІЛІКТІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛДАУЫ 

 

07320100 - Ғимараттар мен                                             Біліктілік                                       Еңбек функциясы                           Кәсіби модульдер 

құрылыстарды салу және пайдалану                                                                

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Түрлі меншік нысанындағы 

құрылыс ұйымдарында, күрделі 

құрылыс, өнеркәсіптік және 

азаматтық ғимараттар мен 

құрылыстарды пайдалану және 

жөндеу қызметтерінде жұмыс 

атқара алады. 

 

 

«3W07320104– Кең 

бейінді құрылыс 

жұмыстарының шебері» 

ЕФ1. Қарапайым тас 

конструкцияларын қалау  

ЕФ 2. арматуралық 

жұмыстарды орындау 

ЕФ 3. Дәнекерлеу 

жұмыстарын орындау 

КМ 1. Қауіпсіздік 

техникасын, өрт қауіпсіздігін, 

еңбекті және қоршаған 

ортаны қорғауды сақтау 

КМ 2. Күрделілігі орташа 

қабырғаларды кірпіштен және 

ұсақ блоктардан қалау 

КМ 3. Күрделілігі орташа 

арматуралық жұмыстарды 

орындау 

КМ 4. Газ, -электрмен 

дәнекерлеу жұмыстарын 

орындау 

КМ 5. Бетондау кезінде 

қарапайым жұмыстар кешенін 

орындау 

 

КМ 5. Бетондау кезінде 

қарапайым жұмыстар кешенін 

орындау 

ЕФ 3. Бетондау жұмыстарын 

орындайды 



 

 

 

3. Біліктіліктің функционалдық талдауы 

 

      Мамандық                                                              Біліктілік                                       Еңбек функциясы                           Кәсіби модульдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Таңдау компоненті 

 

 

 

 

 

  

 

 

07320100 - Ғимараттар мен  

құрылыстарды салу және 

пайдалану  

Түрлі меншік нысанындағы 

құрылыс ұйымдарында, күрделі 

құрылыс, өнеркәсіптік және 

азаматтық ғимараттар мен 

құрылыстарды пайдалану және 

жөндеу қызметтерінде жұмыс 

атқара отырып, күрделі 

құрылыс объектісі бойынша 

жобалық құжаттаманы 

бақылауды жүзеге асыра алады.  

 

 

07320106 Техник-

құрылысшы 

ЕФ1. Сызбаларды оқып, 

жобалап білу  

ЕФ 2. Құрылыс жұмыстарының 

технологиясын білу 

ЕФ 3. Құрылыс конструкцияларын 

есептеу мен құрылымдауды 

орындау 

ЕФ4. Ғимараттар мен 

құрылыстарды техникалық 

пайдалану бойынша жұмысты 

ұйымдастыру 

КМ 1. Ғимараттар мен 

құрылыстарды жобалауға 

қатысу 

КМ 2. Құрылыс нысандарын 

салу, пайдалану және қайта 

құру кезіндегі технологиялық 

процестерді орындау 

КМ 3. Құрылыс-жинақтау 

жұмыстарын орындау, 

ғимараттар мен 

құрылыстарды пайдалану 

және қайта құру кезіндегі 

құрылымдық бөлімшелердің 

қызметін ұйымдастыру 

КМ 4. Құрылыс нысандарын 

пайдалану және қайта құру 

кезіндегі жұмыс түрлерін 

ұйымдастыру 

КМ 5. Құрылыс өндірісін 

құрылыс және қосалқы 

материалдармен, 

жабдықтармен қамтамасыз 

ету үшін қажетті ақпаратты 

жинау және сақтау жөніндегі 

қызметті жүзеге асыру 

ЕФ5 Өндірістік тапсырмалар 

көлемінің және жұмыс 

өндірісінің күнтізбелік 

жоспарларының еңбек және 

материалдық-техникалық 

ресурстарға қойылатын 

нормативтік талаптарға 

сәйкестігін бағалау 

КМ 11. Құзіреттілік бойынша стандарттарын меңгерту  

КМ 12. Шағынаудандарды абаттандыру мен 

көгалдандыру 

КМ 13. Бас жоспар туралы түсіну 

 



I. ЖҰМЫС ОҚУ ҮРДІСІ/ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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II. Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректер/ Сводные данные по бюджету времени       

Курс 

Теориялық оқу/ 

Теоретическое обучение 

Аралық 

аттестатт

ау/ 

Промежу

точная 

аттестат
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Өндірістік 
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креди
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кр
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I 38 1368 57 72 3             60 1440 1 11 52 

II 24 864 36 36 1,5 540 
22,

5 
жоқ       60 1440 1 11 52 

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

Барлығ

ы 
86 3096 129 

14

4 
6 900 

37,

5 
144 6 36 1,5 180 4320 3 22 147 

  



                  Қазақстан Республикасы 2017 жылғы "31"   қазандағы  

Білім және ғылым министрінің /№  553  бұйрығына 

345 қосымша/ Приложение 345 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 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 16 18 20 22 

ЖББ/ООД 

00 

Жалпы білім беретін 

пәндер/ 

Общеобразовательны

е дисциплины 

5     57 
136

8 
760 584 0 24 720 648 0 0 0 0 

ЖББ/ООД 

01 

Міндетті 

компонент/ 

Обязательный 

компонент 

5     39 936 454 458 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/Математи

ка 
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 
0     6 144 112 32     72 72         



уровень:                      

72 сағ. 2 пән/ 2 

предмета по 72 часов 

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 
760 584 0 24 720 720 0 0 0 0 

  

Деңгейі /Уровень: 

"Орта буын маманы/ 

Специалист среднего 

звена" 

Біліктілігі/квалифика

ция: 4S07320106 - 

Техник-құрылысшы / 

Техник-строитель 

                      648 756 540 684 

БМ/ БМ 00 
Базалық модульдер/ 

Базовые модули  
      19 456 148 308 0 0 0 0 108 168 132 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/ Развитие и 

совершенствование 

физических качеств 

      4 96   96         24 24 24 24 



ОН/ РО 1.2.  

Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру/ 

Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические 

способности 

      4 96   96         24 24 24 24 

БМ/БМ 02 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану/ Применение 

информационно-

коммуникационных 

и цифровых 

технологий 

0 3 0 2,5 60 16 44 0 0 0 0 60 0 0 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 

      1,5 36 8 28         36       



БМ/БМ 03 

Экономиканың 

базалық білімін және 

кәсіпкерлік 

негіздерін қолдану/ 

Применение базовых 

знаний экономики и 

основ 

предпринимательств

а  

0 4 0 5 120 48 72 0 0 0 0 0 120 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 

      1 24 8 16           24     

ОН/ РО 3.3.  

Әлемдік 

экономиканың даму 

үрдістерін, 

мемлекеттің «жасыл» 

экономикаға көшуінің 

негізгі міндеттерін 

түсіну/ Понимать 

тенденции развития 

мировой экономики, 

основные задачи 

      1 24 8 16           24     



перехода государства к 

«зеленой» экономике 

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 

      1,5 36 8 28           36     

ОН/ РО 3.5. 

Іскерлік қарым-

қатынас этикасын 

сақтау/ Соблюдать 

этику делового 

общения 

      1 24 12 12           24     

БМ/БМ 04 

Қоғам мен еңбек 

ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану / 

Применение основ 

социальных наук для 

социализации и 

адаптации в 

0 5 0 3,5 84 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 



обществе и трудовом 

коллективе 

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/ 

      1 24 24               24   



Владеть сведениями об 

основных отраслях 

права 

ОН/ РО 4.4. 

Әлеуметтану мен 

саясаттанудың негізгі 

түсініктерін меңгеру/ 

Владеть основными 

понятиями социологии 

и политологии 

      0,5 12 12               12   

КМ/ПМ 00 

Кәсіптік модульдер/ 

Профессиональные 

модули 

      
90,

5 

217

2 
456 816   900 0 0 540 588 408 636 

КМ/КМ 01 

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

жобалауға қатысу/ 

Участие в 

проектировании 

зданий и сооружений 

3   3 
22,

5 
540 84 240 0 216 0 0 540 0 0 0 

ОН/ОР 1.1. 

Құрылымдар мен 

материалдар таңдау 

кезінде ең оңтайлы 

шешімдерді 

таңдау/Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения при выборе 

конструкций и 

материалов 

      1,5 36 12 24         36       

ОН/ОР 1.2. 

Ғимараттар мен 

құрылыстардың 

арналуы мен 

пайдалану 

мақсаттарына сәйкес 

құрылымдық 

элементтерінің 

түйіндері мен 

      2,5 60 24 36         60       



бөлшектерін әзірлеу/ 

Разрабатывать узлы и 

детали 

конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями 

эксплуатации и 

назначениями 

ОН/ОР 1.3. 

Құрылыс 

конструкцияларын 

есептеу мен 

құрылымдауды 

орындау/ Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

      4 96 24 72         96       

ОН/ОР 1.4. 

Автоматтандырылған 

жобалау құралдарын 

пайдалана отырып, 

сәулет-құрылыс 

сызбаларын әзірлеу/ 

Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

      3,5 84 12 72         84       



ОН/ОР 1.5. 

Ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, 

жұмыстар өндіру 

жобасын әзірлеуге 

қатысу/ Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

      2 48 12 36         48       

ОН/ОР 1.6. 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное 

обучение 

      9 216       216     216       

КМ/КМ 02 

Құрылыс 

нысандарын салу, 

пайдалану және 

қайта құру кезіндегі 

технологиялық 

процестерді орындау/ 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

4   4 
24,

5 
588 78 186 0 324 0 0 0 588 0 0 

ОН/ОР 2.1. 

Құрылыс алаңындағы 

дайындық 

жұмыстарын орындау/ 

Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

      1,5 36 12 24           36     



площадке 

ОН/ОР 2.2. 

Құрылыс нысандарын 

қайта тұрғызу, жөндеу 

жүргізу және құрылыс-

жинақтау жұмыстарын 

орындау/ Выполнять 

строительно-

монтажные, 

ремонтные работы и 

работы по 

реконструкции 

строительных 

объектов 

      4,5 108 22 86           108     

ОН/ОР 2.3. 

Орындалатын 

жұмыстар көлемінің 

және материалдық 

ресурстар 

шығындарының жедел 

есебін жүргізу/ 

Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных 

ресурсов 

      2,5 60 22 38           60     

ОН/ОР 2.4. 

Орындалатын 

жұмыстар мен 

жұмсалатын 

материалдардың 

сапасын бақылау 

жөніндегі іс-

шараларды жүзеге 

асыру/  Осуществлять 

      1,5 36 12 24           36     



мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов 

ОН/ОР 2.5. 

Қолда бар ресурстарға, 

бригадалардың, 

звенолардың 

мамандануы мен 

біліктілігіне сәйкес 

өндірістік 

тапсырмалардың 

түрлері мен 

күрделілігін 

анықтау/Определять 

виды и сложность 

производственных 

заданий в 

соответствии с 

имеющимися 

ресурсами, 

специализацией и 

квалификацией 

бригад, звеньев 

      1 24 10 14           24     

ОН/ОР 2.6. Өндірістік оқыту       7,5 180       180       180     

ОН/ОР 2.7. Кәсіптік оқыту       6 144       144       144     



КМ/КМ 03 

Құрылыс-жинақтау 

жұмыстарын 

орындау, ғимараттар 

мен құрылыстарды 

пайдалану және 

қайта құру кезіндегі 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін 

ұйымдастыру/ 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и сооружений 

5   5 11 264 94 98 * 72 0 0 0 0 264 0 

ОН/ОР 3.1. 

Құрылыс-жинақтау 

жұмыстарын, оның 

ішінде әрлеу 

жұмыстарын, құрылыс 

объектілерін ағымдағы 

жөндеу мен қайта 

тұрғызуды жүргізу 

кезінде құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін жедел 

жоспарлауды жүзеге 

асыру/ Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

      2 48 30 18             48   



структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ, текущего 

ремонта и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ОН/ОР 3.2. 

Өндірістік 

тапсырмаларды 

орындау кезінде 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

жұмысын қамтамасыз 

ету/ Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных 

заданий 

      1,5 36 16 20             36   

ОН/ОР 3.3. 

Құрылыс 

жұмыстарының 

орындалатын түрлері 

бойынша ағымдағы 

және атқарушылық 

құжаттардың 

жүргізілуін 

қамтамасыз ету/ 

Обеспечивать ведение 

текущей и 

исполнительной 

документации по 

      2 48 26 22             48   



выполняемым видам 

строительных работ 

ОН/ОР 3.4. 

Құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін бақылау 

және бағалау/ 

Контролировать и 

оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений 

      1 24 8 16             24   

ОН/ОР 3.5. 

Құрылыс жұмыстарын 

жүргізу учаскесінің 

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

жөніндегі 

жұмыстардың тізбесін 

айқындау/ Определять 

перечень работ по 

обеспечению 

безопасности участка 

производства 

строительных работ 

      1,5 36 14 22             36   

ОН/ОР 3.6. Өндірістік оқыту       3 72       72         72   

КМ/КМ 04 

Құрылыс 

нысандарын 

пайдалану және 

қайта құру кезіндегі 

жұмыс түрлерін 

ұйымдастыру/ 

  5   6 144 30 78 0 36 0 0 0 0 144 0 



Организация видов 

работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

ОН/ОР 4.1. 

Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

техникалық пайдалану 

бойынша жұмысты 

ұйымдастыру/ 

Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

      1 24 6 18             24   

ОН/ОР 4.2. 

Ғимараттардың 

конструкциялары мен 

инженерлік 

жабдықтарын 

техникалық пайдалану 

жөніндегі іс-

шараларды орындау/ 

Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 

      1,5 36 10 26             36   



ОН/ОР 4.3. 

Пайдаланылатын 

ғимараттардың 

құрылымдық 

элементтерінің 

техникалық жай-күйін, 

оның ішінде 

пайдаланылатын 

ғимараттардың 

құрылымдық 

элементтерінің ішкі 

және сыртқы беттерін 

әрлеуін 

диагностикалауға 

қатысу/ Принимать 

участие в диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

наружных 

поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

      2 48 14 34             48   

ОН/ОР 4.4. Өндірістік оқыту       1,5 36       36         36   

КМ/КМ 05 

Құрылыс өндірісін 

құрылыс және 

қосалқы 

материалдармен, 

жабдықтармен 

6   6 16 384 138 174 * 72 0 0 0 0 0 384 



қамтамасыз ету үшін 

қажетті ақпаратты 

жинау және сақтау 

жөніндегі қызметті 

жүзеге асыру/ 

Осуществление 

деятельности по 

сбору и хранению 

информации, 

необходимой для 

обеспечения 

строительного 

производства 

строительными и 

вспомогательными 

материалами и 

оборудованием 

ОН/ОР 5.1. 

Құрылыс және 

қосалқы материалдар 

мен жабдықтар 

қажеттілігінің 

жиынтық 

спецификациясын 

және кестелерін жасау/ 

Составлять сводные 

спецификации и 

таблицы потребности в 

строительных и 

вспомогательных 

материалах и 

оборудовании 

      4 96 48 48               96 



ОН/ОР 5.2. 

Жеткізушілерге немесе 

өндірушілерге 

байланыстырып 

құрылыс және қосалқы 

материалдар мен 

жабдықтар бойынша 

деректер базасын 

қалыптастыру/ 

Формировать базы 

данных по 

строительным и 

вспомогательным 

материалам и 

оборудованию в 

привязке к 

поставщикам и (или) 

производителям 

      3 72 38 34               72 

ОН/ОР 5.3. 

Құрылыс және 

қосалқы материалдар 

мен жабдықтарды 

қабылдауды және 

сақтауды жүзеге 

асыру/ Осуществлять 

приемку и хранение 

строительных и 

вспомогательных 

материалов и 

оборудования 

      3 72 28 44               72 



ОН/ОР 5.4. 

Өндірістік 

тапсырмалар көлемінің 

және жұмыс 

өндірісінің күнтізбелік 

жоспарларының еңбек 

және материалдық-

техникалық 

ресурстарға 

қойылатын 

нормативтік 

талаптарға сәйкестігін 

бағалауды жүзеге 

асыру/ Осуществлять 

оценку соответствия 

объемов 

производственных 

заданий и календарных 

планов производства 

работ нормативным 

требованиям к 

трудовым и 

материально-

техническим ресурсам 

      3 72 24 48               72 

ОН/ОР 5.5. Өндірістік оқыту       3 72       72           72 

ББҰТК/КВО

О: КМ/ПМ 

06 

Білім беру ұйымын 

таңдауға арналған 

компоненті/ 

Компонент по 

выбору организацией 

образования:  

  6   
10,

5 
252 32 40   180           252 

ББҰТК/КВО

О: КМ/ПМ 

6.1. 

Құзыреттілік бойынша 

WSK стандарттарын 

меңгерту 

      3 72 32 40               72 

ББҰТК/КВО

О: КМ/ПМ 
Өндірістік оқыту       1,5 36       36           36 



6.2. 

ББҰТК/КВО

О: КМ/ПМ 

6.3. 
Кәсіптік оқыту       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 

      1,5 36                   36 

  

Міндетті оқыту 

бойынша жиыны/ 

Итого на 

обязательное 

обучение 

      
18

0 

432

0 

#####

# 

########

## 

####

# 

#ССЫЛК

А! 
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 

 

«3W07320104– Кең бейінді құрылыс жұмыстарының шебері» біліктілігі 

Базалық және кәсіптік құзыреттер Базалық және кәсіптік модульдер Оқыту нәтижелері 

КҚ 1 Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру 

 

БМ 01.Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру 

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту және салауатты өмір салты 

қағидаттарын сақтау 

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен психофизиологиялық қабілеттерді 

жетілдіру 

КҚ 2 Өз еңбегін ғылыми тұрғыдан 

ұйымдастыра білу, кәсіптік қызмет 

саласындағы ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды 

пайдалануға  дайын болу 

БМ 02. Ақпараттық-

коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану 

ОН 2.1.Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

негіздерін меңгеру 

ОН 2.2.Ақпараттық-анықтамалық және интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін пайдалану 

КҚ 3. Өмір құбылыстарының мәнін 

түсіне алу, ақиқаттты өз бетінше 

іздеу, кәсіптік білім саласындағы 

проблемаларды өз бетінше және 

тиімді түрде шеше білу 

КҚ 4. Ұжымдастыққа, байланыс 

орнатуға дайын болуды, 

коммуникативтік қабілетті, 

корпоративзімді көрсету 

 

БМ 03.Экономиканың базалық 

білімін және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

ОН 3.1. Экономикалық теория саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру 

ОН 3.2.Кәсіпорында болып жатқан экономикалық процестерді 

талдау және бағалау 

ОН 3.3.Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, мемлекеттің  

«жасыл» экономикаға көшуінің негізгі міндеттерін түсіну 

ОН 3.4.Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру мен жүргізудің ғылыми және заңнамалық 

негіздеріне ие болу 

ОН 3.5.Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау 

КҚ 1. Қауіпсіздік техникасын, өрт 

қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған 

ортаны қорғауды сақтау 

КМ 01. Қауіпсіздік техникасын, өрт 

қауіпсіздігін, еңбекті және қоршаған 

ортаны қорғауды сақтау 

ОН 1.1. Еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі, 

өндірістік санитария, еңбек гигиенасы талаптарын сақтау және 

құрылыс алаңында болған кезде жеке қорғаныс құралдарын 

қолдану.  

ОН 1.2. Құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін жұмыс орнын 

дайындау. 

ОН 1.3. Өндірістегі жазатайым оқиға кезінде зардап шеккен 

адамға алғашқы көмек көрсету. 

КҚ 2. Күрделілігі орташа 

қабырғаларды кірпіштен және ұсақ 

блоктардан қалау. 

КМ 02. Күрделілігі орташа 

қабырғаларды кірпіштен және ұсақ 

блоктардан қалау 

ОН 2.1. Қарапайым тас конструкцияларын қалау кезінде 

материалдарды дайындау, такелаждық жұмыстарды орындау. 

ОН 2.2. Қарапайым қабырғаларды қалау, бұзу және 

ылғалоқшаулау жұмыстарын орындау.  



ОН 2.3. Тас құрылымдарының элементтерін орнату.  

ОН 2.4. Күрделігі орташа қабырғаларды және тас құрлымдарды 

қалау және жөндеуді орнындау.  

КҚ 3. Күрделілігі орташа 

арматуралық жұмыстарды орындау 

КМ 03. Күрделілігі орташа 

арматуралық жұмыстарды орындау 

ОН 3.1. Шегенделген құрылымдарды дайындау және жинақтау 

кезінде дайындық жұмыстарын орындау.  

ОН 3.2. Қол, электромеханикалық және электр станоктарында 

арматуралық болатты кесу бойынша жұмыстарды орындау. 

ОН 3.3. Арматуралық торлар мен жазық қаңқаларды құрастыру 

және өру үшін қажетті арматураның саны мен түрін анықтау. 

ОН 3.4. Арматуралық торлар мен жазық арматуралық 

қаңқаларды жинақтау және өру жұмыстарын орындау. 

ОН 3.5. Арматураны жеке шыбықтардан, арматуралық 

торлардан және жазық қаңқалардан орнату. 

КҚ 4. Газ, -электрмен дәнекерлеу 

жұмыстарын орындау 

КМ 04. Газ, -электрмен дәнекерлеу 

жұмыстарын орындау 

ОН 4.1. Дәнекерлеу алдында дайындық және құрастыру 

операцияларын орындау және дәнекерлеуден кейін дәнекерлеу 

жіктерін тазалау. 

ОН 4.2. Қолмен электр доғалы, газды, контактілі, электронды-

сәулелі, лазерлік дәнекерлеуді орындау. 

КҚ 5. Бетондау кезінде қарапайым 

жұмыстар кешенін орындау. 

КМ 05. Бетондау кезінде 

қарапайым жұмыстар кешенін 

орындау 

ОН 5.1. Бетондау, бетонға күтім жасау және бетон қоспасын 

дайындау алдында дайындық жұмыстарын жүргізу. 

ОН 5.2. Бетон және темірбетон конструкцияларын бөлшектеу, 

оларда тесіктер тесу, темірбетон қадалардың бастарын кесу. 

ОН 5.3. Бетон қоспасын көлденең жазықтықтарға төсеу. 

ОН 5.4. Төселетін қабаттарды, едендердің бетон негіздерін және 

цемент тегістегіш қабаттарын орнату. 

«4S07320106 - Техник-құрылысшы» біліктілігі 

КҚ 1.Ұжымдастыққа, байланыс 

орнатуға дайын болуды, 

коммуникативтік қабілетті, 

корпоративзімді көрсету  

КҚ 2. Білім және кәсіби деңгейді 

тұрақты түрде жоғарылату 

дайындығын, өз жеке әлеуетін 

өзектендіру және іске асыру 

қажеттілігін, жаңа білімдер мен 

БМ  04. Қоғамда және еңбек 

ұжымында әлеуметтену және 

бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

ОН 4.1.Төзімділік пен белсенді жеке ұстанымды 

қалыптастыратын  моральдық-адамгершілік құндылықтар мен 

нормаларды түсіну 

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі Қазақстан Республикасы 

халықтарының мәдениетінің рөлі мен орнын түсіну 

ОН 4.3. Құқықтың негізгі салалары туралы мәліметтерді 

меңгеру 

ОН 4.4.Әлеуметтану мен саясаттанудың негізгі түсініктерін 

меңгеру 



біліктерді өз бетінше алу, өзін-өзі 

дамыту қабілеттілігін көрсету 

КҚ 1. Ғимараттар мен құрылыстарды 

жобалауға қатысу 

КМ 06. Ғимараттар мен 

құрылыстарды жобалауға қатысу 

ОН 6.1. Құрылымдар мен материалдар таңдау кезінде ең 

оңтайлы шешімдерді таңдау. 

ОН 6.2. Ғимараттар мен құрылыстардың арналуы мен 

пайдалану мақсаттарына сәйкес құрылымдық элементтерінің 

түйіндері мен бөлшектерін әзірлеу. 

ОН 6.3. Құрылыс конструкцияларын есептеу мен 

құрылымдауды орындау. 

ОН 6.4. Автоматтандырылған жобалау құралдарын пайдалана 

отырып, сәулет-құрылыс сызбаларын әзірлеу. 

ОН 6.5. Ақпараттық технологияларды қолдана отырып, 

жұмыстар өндіру жобасын әзірлеуге қатысу.  

КҚ 1. Құрылыс нысандарын салу, 

пайдалану және қайта құру кезіндегі 

технологиялық процестерді орындау 

КМ 07. Құрылыс нысандарын салу, 

пайдалану және қайта құру кезіндегі 

технологиялық процестерді орындау 

ОН 7.1. Құрылыс алаңындағы дайындық жұмыстарын орындау. 

ОН 7.2. Құрылыс нысандарын қайта тұрғызу, жөндеу жүргізу 

және құрылыс-жинақтау жұмыстарын орындау.  

ОН 7.3. Орындалатын жұмыстар көлемінің және материалдық 

ресурстар шығындарының жедел есебін жүргізу. 

ОН 7.4. Орындалатын жұмыстар мен жұмсалатын 

материалдардың сапасын бақылау жөніндегі іс-шараларды 

жүзеге асыру. 

ОН 7.5. Қолда бар ресурстарға, бригадалардың, звенолардың 

мамандануы мен біліктілігіне сәйкес өндірістік 

тапсырмалардың түрлері мен күрделілігін анықтау. 

КҚ 1. Құрылыс-жинақтау 

жұмыстарын орындау, ғимараттар 

мен құрылыстарды пайдалану және 

қайта құру кезіндегі құрылымдық 

бөлімшелердің қызметін 

ұйымдастыру 

КМ 08. Құрылыс-жинақтау 

жұмыстарын орындау, ғимараттар 

мен құрылыстарды пайдалану және 

қайта құру кезіндегі құрылымдық 

бөлімшелердің қызметін 

ұйымдастыру 

ОН 8.1. Құрылыс-жинақтау жұмыстарын, оның ішінде әрлеу 

жұмыстарын, құрылыс объектілерін ағымдағы жөндеу мен 

қайта тұрғызуды жүргізу кезінде құрылымдық бөлімшелердің 

қызметін жедел жоспарлауды жүзеге асыру. 

ОН 8.2. Өндірістік тапсырмаларды орындау кезінде 

құрылымдық бөлімшелердің жұмысын қамтамасыз ету. 

ОН 8.3. Құрылыс жұмыстарының орындалатын түрлері 

бойынша ағымдағы және атқарушылық құжаттардың 

жүргізілуін қамтамасыз ету. 

ОН 8.4. Құрылымдық бөлімшелердің қызметін бақылау және 

бағалау. 



ОН 8.5. Құрылыс жұмыстарын жүргізу учаскесінің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстардың тізбесін айқындау. 

КҚ 1. Құрылыс нысандарын 

пайдалану және қайта құру кезіндегі 

жұмыс түрлерін ұйымдастыру 

КМ 09. Құрылыс нысандарын 

пайдалану және қайта құру кезіндегі 

жұмыс түрлерін ұйымдастыру 

ОН 9.1. Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық пайдалану 

бойынша жұмысты ұйымдастыру. 

ОН 9.2. Ғимараттардың конструкциялары мен инженерлік 

жабдықтарын техникалық пайдалану жөніндегі іс-шараларды 

орындау. 

ОН 9.3. Пайдаланылатын ғимараттардың құрылымдық 

элементтерінің техникалық жай-күйін, оның ішінде 

пайдаланылатын ғимараттардың құрылымдық элементтерінің 

ішкі және сыртқы беттерін әрлеуін диагностикалауға қатысу.  

КҚ 1. Құрылыс өндірісін құрылыс 

және қосалқы материалдармен, 

жабдықтармен қамтамасыз ету үшін 

қажетті ақпаратты жинау және 

сақтау жөніндегі қызметті жүзеге 

асыру 

КМ 10. Құрылыс өндірісін құрылыс 

және қосалқы материалдармен, 

жабдықтармен қамтамасыз ету үшін 

қажетті ақпаратты жинау және сақтау 

жөніндегі қызметті жүзеге асыру 

ОН 10.1. Құрылыс және қосалқы материалдар мен жабдықтар 

қажеттілігінің жиынтық спецификациясын және кестелерін 

жасау.  

ОН 10.2. Жеткізушілерге немесе өндірушілерге байланыстырып 

құрылыс және қосалқы материалдар мен жабдықтар бойынша 

деректер базасын қалыптастыру. 

ОН 10.3. Құрылыс және қосалқы материалдар мен 

жабдықтарды қабылдауды және сақтауды жүзеге асыру. 

ОН 10.4. Өндірістік тапсырмалар көлемінің және жұмыс 

өндірісінің күнтізбелік жоспарларының еңбек және 

материалдық-техникалық ресурстарға қойылатын нормативтік 

талаптарға сәйкестігін бағалауды жүзеге асыру. 

 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек функциясы 
Кәсіби 

құзыреттіліктер 

Кәсіби 

модульдер 
Оқыту нәтижелері 

Бағалау критерийлері 

 

1. Дене тәрбиесінің 

әлеуметтік-

биологиялық және 

психофизиологиялық 

негіздерін меңгеру, 

сонымен қатар,  

өзін-өзі бақылау және 

КҚ 01 Дене 

қасиеттерін дамыту 

және жетілдіру 

 

БМ 01. Дене 

қасиеттерін  

дамыту және 

жетілдіру 

ОН1.1. Денсаулықты 

нығайту 

және салауатты өмір 

салты қағидаттарын 

сақтау. 

ОН 1.2.Физикалық 

қасиеттер 

1.1.1 Салауатты өмір салтының негіздері 

мен  мәдениетін түсінеді.  

1.1.2 Жалпы физикалық дайындық 

бойынша жаттығулар кешенін  

орындайды. 

3. Күнделікті өмірде салауатты өмір салты 

мәдениетін сақтайды. 



ағзаның 

функционалдық 

жағдайын бағалау 

дағдыларын үйрену 

мен 

психофизиологиялық 

қабілеттерді 

жетілдіру 

1.2.1.Оқу ойынында зерттелген ойын 

тәсілдерін және жеке тактикалық 

міндеттерді қолданады. 

1.2.1.Бағдарламада көзделген бақылау 

нормативтері мен тестілерін орындайды. 

2. Кәсіптік қызметте 

ақпараттық-

коммуникациялық  

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану үшін қажетті 

білімдерді, икемдер 

мен дағдыларды, 

интернеттің цифрлық 

технологиялары мен 

ресурстарын; 

ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялардың 

мүмкіндіктерін 

меңгеру; 

КҚ02. Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

БМ 02. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

ОН2.1. Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

негіздерін 

меңгеру. 

ОН 2.2. Ақпараттық- 

анықтамалық және 

интерактивті веб- 

порталдардың 

қызметтерін пайдалану. 

2.1.1. Кәсіби бағытталған ақпараттық 

жүйелерде мәліметтерді жинау, 

орналастыру, сақтау, жинақтау, 

түрлендіру және беру технологияларын 

қолданады. 

2.1.2 Кәсіби қызмет саласында негізгі 

бағдарламалық өнімдер мен қолданбалы 

пакеттерді қолданады. 

3. Компьютерлік және 

телекоммуникациялық құралдарды 

қолданады. 

2.2.1. «Қазақстан Республикасының 

Электрондық үкіметі» сервисінің 

қызметін 

пайдаланады. 

2.2.2. «Цифрлық Қазақстан» 

бағдарламасының 

ресурстарын пайдаланады. 

22.3.. «Ашық деректер» порталының 

функцияларын пайдаланады. 

3.Экономикалық 

жүйенің қызмет ету 

заңдылықтары мен 

механизмдері туралы 

кешенді түсініктерді, 

кәсіпкерлік және іскер 

қарым-қатынас 

мәдениеті  

қалыптастыру үшін 

қажетті білімдерді, 

КҚ 03. Кәсіптік 

қызметте 

экономиканың 

базалық білімі мен 

кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

БМ 03. Кәсіптік 

қызметте 

экономиканың 

базалық білімі 

мен 

кәсіпкерлік 

негіздерін 

қолдану 

ОН 3.1.Экономикалық 

теория 

саласындағы негізгі 

мәселелерді меңгеру. 

ОН 3.2. Меншік 

нысандары мен 

түрлерін, жоспарлардың 

түрлерін, кәсіпорынның 

негізгі экономикалық 

Көрсеткіштерін 

3.1.1. Нарықтық экономиканың 

заңдылықтары  мен  принциптерін 

экономикалық терминдер тұрғысынан 

ашады. 

3.1.2 Өндіріс және тұтыну 

экономикасының негіздерін меңгерген. 

3.2.1.Мемлекеттің салық саясатын 

сипаттайды. 

3.2.2. Инфляция көздерін және оның 

салдарын түсінеді. 



икемдер мен 

дағдыларды меңгеру 

 

 

айқындау 

ОН3.3.Әлемдік 

экономиканың даму 

үрдістерін, мемлекеттің 

«жасыл» экономикаға 

көшуінің негізгі 

міндеттерін түсіну. 

ОН 3.4. Кәсіпкерлік 

қызмет негіздерін 

меңгеру. 

ОН 3.5. Іскерлік қарым-

қатынас этикасы 

негіздерін меңгеру. 

3.2.3. 1. Кәсіпкерлік қызметтің 

түрлері мен ұйымдық- 

құқықтық нысандарын 

және кәсіпкерлік ортаны сипаттайды. 

3.3.1.Қазіргі экономикадағы меншік 

нысандары мен түрлерін ашады. 

3.3.2.  Жоспарлаудың негізгі кезеңдері 

мен мазмұнын сипаттайды. 

3.3.3.Кәсіпорын қызметіне байланысты 

қажетті экономикалық есептеулерді 

орындайды. 

3.3.4. Жұмыс үшін шығындар мен уақыт 

сметасын жасайды 

3.4.1.Әлемдік экономиканың даму 

үдерісін сипаттайды. 

3.4.2. Жасыл экономиканы дамыту 

тұжырымдамасының мәнін, оның 

қажеттілігін ашып,талдайды. 

Бизнес-жоспарды  жасайды. 

3.4.3. Жеке кәсіпкерді (заңды тұлғаны) 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті алу 

тәртібін сипаттайды, бизнесті бастау үшін 

құжаттар пакетін дайындайды.  

3.4.4. Іскерлік қарым- қатынастың түрлі 

Технологияларын қолданады. 

3. 4.5.Жанжал жағдайларын талдайды 

және іс-әрекетті таңдауда ұтымды шешім 

табады. 

3.5.1. Кәсіптік этика нормаларын, 

компанияның этикалық кодекстерін, 

бизнесті жүргізудің жалпы 

қабылданған ережелерін сақтайды. 

3.5.2. Өнімділік, сапа және шығындарды 

бақылау тиімділікті арттыру үшін 

командада тиімді жұмыс істейді. 



3.5.3.Тәжірибе мен арнайы білімнің 

ассортименті мен сапасын көрсету үшін 

алдыңғы жұмыстардың портфолиосымен 

таныстырады. 

1.Ұйымда 

(кәсіпорында) еңбек 

қорғауды,жазатайым 

оқиғалар және өзге де 

бұзылыстар кезінде 

алғашқы көмек 

көрсетудің ережелерін, 

еңбекті қорғау 

жөніндегі нормативтік 

техникалық актілер мен  

еңбек қауіпсіздігі 

стандарттарының 

жүйесін білу 

КҚ 01.Қауіпсіздік 

техникасын, өрт 

қауіпсіздігін, еңбекті 

және қоршаған ортаны 

қорғауды сақтау 

КМ  

01.Қауіпсіздік 

техникасын, өрт 

қауіпсіздігін, 

еңбекті және 

қоршаған ортаны 

қорғауды сақтау 

ОН1.1. Еңбекті қорғау, 

өрт қауіпсіздігі, электр 

қауіпсіздігі, өндірістік 

санитария, еңбек 

гигиенасы талаптарын 

сақтау және құрылыс 

алаңында болған кезде 

жеке қорғаныс 

құралдарын қолдану 

1. өндірістік жұмыстарды ұйымдастырған 

кезде санитариялық-гигиеналық және 

санитариялық-техникалық нормаларды 

басшылыққа алу; 

2. микроклиматтың қызметкерлерге әсер 

етуін түсіндіреді. 

ОН 1.2.Құрылыс 

жұмыстарын жүргізу 

үшін жұмыс орнын 

дайындау 

1.жұмыс орнындағы микроклиматты 

анықтайды, оларды жою жөніндегі іс-

шараларды жасайды; 

2.жабдықтарды қауіпсіз қолдану 

ережелерін басшылыққа алады. 

ОН 1.3.Өндірістегі 

жазатайым оқиға 

кезінде зардап шеккен 

адамға алғашқы көмек 

көрсету 

1.микроклиматқа арналған нормативтік 

өлшемдерді қамтамасыз ету құралдарын 

сипаттайды; 

2. технологиялық үдеріс пен жабдықтың 

қауіпсіздігін анықтайды, оларға 

қойылатын талаптарды мазмұндайды;  

3. жұмыстарды жүргізген кездегі қауіпсіз 

тәсілдерді мазмұндайды; 

1.Еңбек бұйымдары 

мен құралдарын тексері 

және жұмысқа 

дайындап,  

тас құрылымдарын 

қалау және жөндеу 

бойынша жұмыстарды 

орындау. 

 Ғимараттардың тас 

КҚ 02. Күрделілігі 

орташа қабырғаларды 

кірпіштен және ұсақ 

блоктардан қалау 

КМ 02.Күрделілігі 

орташа 

қабырғаларды 

кірпіштен және 

ұсақ блоктардан 

қалау 

ОН 2.1.Қарапайым тас 

конструкцияларын 

қалау кезінде 

материалдарды 

дайындау, такелаждық 

жұмыстарды орындау 

1.Ерітінділерді қолмен дайындайды; 

2.Кірпіштер мен ұсақ блоктарды қалап 

үйренеді;  

3.Буттық фундаменттерді, қабырғалар мен 

бағаналарды кірпішпен қалауды қолмен 

бөлшектейді. 

4.Такелажды жұмысты орындайды. 

ОН 2.2.Қарапайым 

қабырғаларды 

1.Тас құрылымдарын гидрооқшаулауды 

үйренеді; 



құрылымдарын қалау 

және жөндеу бойынша 

жұмыстарды орындау 

қалау,бұзу және 

ылғалоқшаулау 

жұмыстарын орындау 

2.Тас құрылымдарын жөндеу және қайта 

қалпына келтіре алады; 

3. Қыс мезгіліндегі таспен жұмыс жасау 

өндірісін меңгереді. 

ОН 2.3.Тас 

құрылымдарының 

элементтерін орнату 

1.Тастан немесе кірпіштен арка қалап 

үйренеді; 

2.Пешті, ошақты және ұйдің мұржасын 

қалау технологиясын меңгереді. 

ОН 2.4. Күрделігі 

орташа қабырғаларды 

және тас құрлымдарды 

қалау және жөндеуді 

орнындау 

1.Тас жұмыстарын бақылау және сапасын 

бағалайды; 

2.Күрделілігі орташа қабырғаларды 

деңгейлікпен өз бетінше қалай алады; 

3. Арасына ертінді жағып қалап, жіктердің 

біркелкі болуын меңгереді. 

1.Арматуралық 

жұмыстардың 

орындалуын 

ұйымдастыру 

КҚ 03.Күрделілігі 

орташа арматуралық 

жұмыстарды орындау 

КМ 03.Күрделілігі 

орташа 

арматуралық 

жұмыстарды 

орындау 

ОН 3.1. Шегенделген 

құрылымдарды 

дайындау және 

жинақтау кезінде 

дайындық жұмыстарын 

орындау 

3.1.1.Арматураны дайындау, 

таттан тазарту және стеллаждар орнату; 

3.1.2. Қарапайым жазық қаңқаларды 

байлау. 

 

ОН3.2.Қол, 

электромеханикалық 

және электр 

станоктарында 

арматуралық болатты 

кесу бойынша 

жұмыстарды орындау 

 

3.2.1.Арматуралық болатты 

механикалық және электрмеханикалық 

тәсілдермен  орнықтыру; 

3.2.2. Электр станоктарында қауіпсіз 

жұмыс жасау ережелерін білу! 

ОН 3.3.Арматуралық 

торлар мен жазық 

қаңқаларды құрастыру 

және өру үшін қажетті 

арматураның саны мен 

түрін анықтау 

3.3.1 арматураны дәнекерлеуге 

дайындау ; 

3.3.2.Ерекше күрделі жазық арматуралық 

қаңқаларды, арматуралық-қорама 

қалыптық блоктардыжәне фермалық 

пакеттерді жинау  және монтаждау. 

 

ОН 3.4.Арматуралық 3.4.1 құрылымдарда арматураны және 



торлар мен жазық 

арматуралық 

қаңқаларды жинақтау 

және өру жұмыстарын 

орындау 

арматуралық түйіндерді алдын-ала 

созу тәсілдері; 

3.4.2.Арматура торлар мен жазық түрін  

өру; 

3.4.3. Арматураны  есептеу, арматураны 

ілмектеу жәнетасымалдау тәсілдері. 

ОН 3.5.Арматураны 

жеке шыбықтардан, 

арматуралық торлардан 

және жазық қаңқалардан 

орнату 

3.5.1.Сызбалар бойынша жауапты темір-

бетон бұйымдары мен құрылымдары үшін 

күрделі арматуралық қаңқаларды 

дайындау. 

3.5.2.Ерекше күрделі жазық арматуралық 

қаңқаларды,арматуралық-қорама 

қалыптық блоктарды және фермалық 

пакеттерді жинау  және монтаждау 

1. Технологиялық үрдіс 

бойынша газбен 

дәнекерлеуді орындау 

КҚ 04 Газ, -электрмен 

дәнекерлеу 

жұмыстарын орындау 

КМ 04.Газ, -

электрмен 

дәнекерлеу 

жұмыстарын 

орындау 

ОН 4.1. Дәнекерлеу 

алдында дайындық және 

құрастыру 

операцияларын орындау 

және дәнекерлеуден 

кейін дәнекерлеу 

жіктерін тазалау 

4.1.1.Газбен дәнекерлеу (жабындық) үшін 

дәнекерлеудің кеңістіктегі орнын таңдау; 

4.2.2. Газ дәнекерлеу станциясының 

жабдықтарын тексеру. 

4.2.3. Жіктер түрлерімен танысып, 

сызбаны оқи білу керек. 

ОН 4.2.Қолмен электр 

доғалы, газды, 

контактілі, электронды-

сәулелі, лазерлік 

дәнекерлеуді орындау 

4.2.1.Газбен дәнекерлеу үшін металды 

алдын ала, ілеспе (қабат аралық) қыздыру 

бойынша қыздыру режимін және 

жұмыстарды жүргізу тәртібін таңдау. 

4.2.2.. Дәнекерлеуге арналған өндірістік-

технологиялық құжаттаманың 

талаптарына сәйкес металды алдын ала, 

ілеспе (қабат аралық) қыздыру 

техникасын меңгеру. 

1.Қарапайым және 

күрделілігі орташа 

бетондық жұмыстарды 

орындау 

 

КҚ 05. Бетондау 

кезінде қарапайым 

жұмыстар кешенін 

орындау 

 

КҚ 05. Бетондау 

кезінде 

қарапайым 

жұмыстар 

ОН5.1 Бетондау, 

бетонға күтім жасау 

және бетон қоспасын 

дайындау алдында 

дайындық жұмыстарын 

5.1.1.Цементтің, толтырғыштар мен бетон 

қоспалардың маркалары мен 

қасиеттері, монолитті бетон және 

темірбетон құрылымдарынын негізгі 

элементтерін білу; 



кешенін орындау жүргізу 5.1.2. Бетон қоспаларын дайындау 

технологиясын білу; 

5.1.3. Бетон қоспасын жазық 

Тегістіктерге төсеу. 

ОН5.2 Бетон және 

темірбетон 

конструкцияларын 

бөлшектеу, оларда 

тесіктер тесу, 

темірбетон қадалардың 

бастарын кесу 

5.2.1. Бетон  қоспасын қорамаларға, 

негіздер мен массивтерге төсеу. 

5.2.2. Қалып жасап үйрену, 

5.2.3. Бетонға күтім жасау. Бетон 

қоспасының құрамын дұрыс таңдау 

ОН 5.3 Бетон қоспасын 

көлденең 

жазықтықтарға төсеу 

5.3.1. Бетонды қыс мезгілінде жүргізу; 

5.3.2. Бетон  қоспасын жаймалау; 

5.3.3. Бетон қоспасын горизонталь, 

вертикаль беттерге құйып, дірілдету 

арқылы жаймалау 

ОН5.4. Төселетін 

қабаттарды, едендердің 

бетон негіздерін және 

цемент тегістегіш 

қабаттарын орнату 

5.4.1. Бетон қоспасын әртүрлі әдіспен 

қатаюын жеделдету; 

5.4.2. Бетонды баптау; 

5.4.3.Қарапайым құрылымдарды 

ң қалыптарын  бөлшектеу. 

5.4.4.Қалыпты бетоннан тазарту. 

Деңгейі /Уровень: "Орта буын маманы/ Специалист среднего звена" Біліктілігі/квалификация: 4S07320106 - Техник-құрылысшы / 

Техник-строитель 

1.Құқық және 

мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы 

негізгі ұғымдарды 

меңгеру 

БҚ.04  Қоғамда және 

еңбек ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

БМ.04 Қоғамда 

және еңбек 

ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік 

ғылымдар 

негіздерін 

қолдану 

ОН4.1 Төзімділік пен 

белсенді жеке 

ұстанымды 

қалыптастыратын  

моральдық-

адамгершілік 

құндылықтар мен 

нормаларды түсіну 

4.1.1. Моральдық-адамгершілік 

құндылықтарды қалыптастыру; 

4.1.2. Өмірдің мәні мен ақиқаты санатына 

әртүрлі көзқарастарды талдайды, осы 

ұғымдар бойынша өз көзқарасын 

қалыптастырады. 

 

ОН4.2.Әлемдік 

өркениеттегі Қазақстан 

Республикасы 

4.2.1.ҚР халықтары достығы мен 

мәдениетінін рөлін түсіну; 

4.2.2.Халықтар ассамблеясы туралы 



халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен 

орнын түсіну 

түсінік  

4.2.1 Әлемдік және дәстүрлі діндердің 

тарихын және қазіргі жағдайын түсінеді. 

4.3.1. Өз құқығын біліп меңгереді; 

4.3.2.Құқықтың мәні мен негізгі 

белгілерін түсінеді. 

4.3.3. Заңдылық пен құқықтық тәртіп 

қағидаларын сақтайды және түсініктерді 

біледі. 

ОН 4.3.Құқықтың  

негізгі салалары туралы 

мәліметтерді меңгеру 

ОН 4.4.Әлеуметтану 

мен саясаттанудың 

негізгі түсініктерін 

меңгеру 

4.4.1.  Адам өміріндегі материалдық және 

рухани құндылықтардың арақатынасы 

туралы өз пікірін тұжырымдайды; 

4.4.2. Материалдық және рухани 

құндылықтар сияқты философиялық 

категориялардың адам өміріндегі 

арақатынасын анықтау 

6.Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

жобалауға қатысу үшін 

қажетті білімдерді, 

біліктер мен 

дағдыларды меңгереді 

КҚ06. Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

жобалауға қатысу 

КМ 

06.Ғимараттар 

мен 

құрылыстарды 

жобалауға қатысу 

ОН 6.1. Құрылымдар 

мен материалдар таңдау 

кезінде ең оңтайлы 

шешімдерді таңдау. 

6.1.1.Құрылыс нысандарына бөлінген 

учаскелердің бас жоспарларын оқиды. 

6.1.2.Сыртқы белгілері мен таңбалануы 

бойынша құрылыс материалдары мен 

бұйымдарының түрі мен сапасын 

анықтайды. 

 

ОН 6.2. Ғимараттар мен 

құрылыстардың 

арналуы мен пайдалану 

мақсаттарына сәйкес 

құрылымдық 

элементтерінің 

түйіндері мен 

бөлшектерін әзірлеу. 

6.2.1. Қоршау конструкцияларының 

жылу-техникалық есебін, қолданыстағы 

объектілерден көлденең байланыстыруды 

және конструкцияларға әсер ететін 

жүктемелердің есебін орындайды. 

6.2.2. Салады конструктивтік схемасы 

бойынша есеп айырысу схемасы 

құрылымы. 

ОН 6.3. Құрылыс 

конструкцияларын 

есептеу мен 

құрылымдауды 

6.3.1.Статикалық есептеуді орындайды 

және құрылымдардың жүк көтергіштігін 

тексереді. 

6.3.2. Қолданылатын жүктемелерден 



орындау. элементтің бөлімін таңдайды. 

ОН 6.4. 

Автоматтандырылған 

жобалау құралдарын 

пайдалана отырып, 

сәулет-құрылыс 

сызбаларын әзірлеу. 

6.4.1.Іргетастың табанының өлшемдерін 

анықтайды және іргетастың тереңдігін 

анықтайды.  

6.4.2.Конструкция элементтерінің 

қосылыстарын есептеуді орындайды. 

ОН 6.5. Ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, 

жұмыстар өндіру 

жобасын әзірлеуге 

қатысу.  

6.5.1.Инженерлік желілер мен 

жабдықтардың сызбаларын оқиды және 

жұмыс өндірісінің жобасына кіретін 

құжаттарды әзірлеуге қатысады. 

6.5.2. Сәулет-құрылыс сызбаларын әзірлеу 

үшін құрылыс конструкцияларын 

іріктеуге қатысады. 

7.Құрылыс 

объектілерін салу, 

пайдалану және қайта 

жаңарту кезінде 

технологиялық 

процестерді орындау 

үшін қажетті білімді, 

іскерлікті және 

дағдыларды 

сипаттайды. 

7.1.Құрылысты 

ұйымдастыру 

жобасына және 

жұмыстарды өндіру 

жобасына сәйкес 

құрылыс алаңын 

дайындауды, құрылыс 

процестерінің 

технологиясын; 

құрылыс-монтаж 

жұмыстарын өндіруге 

 

КҚ 07. Құрылыс 

нысандарын салу, 

пайдалану және қайта 

құру кезіндегі 

технологиялық 

процестерді орындау 

КМ 07. Құрылыс 

нысандарын салу, 

пайдалану және 

қайта құру 

кезіндегі 

технологиялық 

процестерді 

орындау 

ОН 7.1. Құрылыс 

алаңындағы дайындық 

жұмыстарын орындау. 

7.1.1.Бас жоспарды, геологиялық 

карталарды және қималарды, құрылыс 

және жұмыс сызбаларын оқиды. 

 7.1.2. Қайта құру кезіндегі технологиялық 

процестерді орындау 

7.1.3.Дайындық кезеңінде геодезиялық 

қамтамасыз етуді жүзеге асырады. 

ОН 7.2. Құрылыс 

нысандарын қайта 

тұрғызу, жөндеу жүргізу 

және құрылыс-жинақтау 

жұмыстарын орындау.  

7.2.1.Құрылыс-монтаж жұмыстарын 

жүргізу кезінде геодезиялық жұмыстарды 

орындау тәсілдері мен әдістерін біледі; 

7.2.2. Жөндеу жүргізу және құрылыс-

жинақтау жұмыстарын орындау. 

ОН 7.3. Орындалатын 

жұмыстар көлемінің 

және материалдық 

ресурстар 

шығындарының жедел 

есебін жүргізу. 

7.3.1.Құрылысқа жер учаскесін бөлу 

тәртібін және жер пайдалану ережелерін 

сақтайды. 

 7.3.2.Құрылысты ұйымдастыру жобасына 

және жұмыстарды жүргізу жобасына 

сәйкес құрылыс алаңын ұйымдастыру-

техникалық дайындауды орындаудың 

жүйелілігі мен әдістерін сақтайды. 

ОН 7.4. Орындалатын 7.4.1.Орындалатын жұмыстарды 



және қабылдауға 

арналған нормативтік-

техникалық 

құжаттамамен 

жұмысты меңгереді. 

 

жұмыстар мен 

жұмсалатын 

материалдардың 

сапасын бақылау 

жөніндегі іс-шараларды 

жүзеге асыру. 

жүргізуге арналған қолданыстағы 

нормативтік-техникалық құжаттамамен 

жұмыс істейді. 

7.4.2.Жұмыстарды орындау үшін құрылыс 

машиналары мен шағын 

механикаландыру құралдарының 

жиынтығын іріктеуге қатысады. 

ОН 7.5. Қолда бар 

ресурстарға, 

бригадалардың, 

звенолардың 

мамандануы мен 

біліктілігіне сәйкес 

өндірістік 

тапсырмалардың 

түрлері мен күрделілігін 

анықтау. 

7.5.1.Құрылыс-монтаждау, жөндеу 

жұмыстары және құрылыс объектілерін 

қайта жаңарту бойынша жұмыстарды 

орындау 

7.5.2. орындалатын жұмыстардың сапасын 

бақылау бойынша іс-шараларды білу 

8. Құрылыс-жинақтау  

және жөндеу 

жұмыстарын және 

құрылыс объектілерін 

қайта жаңарту 

жұмыстарын орындау 

кезінде еңбекті қорғау, 

тіршілік қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны 

қорғау талаптарын 

сақтауды қамтамасыз 

етуді меңгереді. 

КҚ 08. Құрылыс-

жинақтау жұмыстарын 

орындау, ғимараттар 

мен құрылыстарды 

пайдалану және қайта 

құру кезіндегі 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін 

ұйымдастыру 

КМ 08. Құрылыс-

жинақтау 

жұмыстарын 

орындау, 

ғимараттар мен 

құрылыстарды 

пайдалану және 

қайта құру 

кезіндегі 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін 

ұйымдастыру 

ОН 8.1. Құрылыс-

жинақтау жұмыстарын, 

оның ішінде әрлеу 

жұмыстарын, құрылыс 

объектілерін ағымдағы 

жөндеу мен қайта 

тұрғызуды жүргізу 

кезінде құрылымдық 

бөлімшелердің қызметін 

жедел жоспарлауды 

жүзеге асыру. 

8.1..Құрылыс саласы және құрылыс 

материалдары нарығы туралы ақпаратты 

жинауды, жүйелеуді және талдауды 

жүзеге асырады. 

8.2.2.Құрылыс саласында қызмет көрсету 

бағасын есептейді. 

 

ОН 8.2. Өндірістік 

тапсырмаларды орындау 

кезінде құрылымдық 

бөлімшелердің 

жұмысын қамтамасыз 

ету. 

8.2.1. Баға қалыптастыруға және құрылыс 

нарығындағы жағдайға әсер ететін 

факторларды талдайды. 

8.2.2.Құрылыс саласындағы 

кәсіпорындарды басқаруды ұйымдастыру, 

жоспарлау саласындағы отандық және 

шетелдік тәжірибені салыстырады және 



талдайды. 

ОН 8.3. Құрылыс 

жұмыстарының 

орындалатын түрлері 

бойынша ағымдағы 

және атқарушылық 

құжаттардың 

жүргізілуін қамтамасыз 

ету. 

8.3.1.Өндірісте барлық материалдық - 

техникалық және еңбек ресурстарын 

барынша тиімді пайдалану жолдарын 

айқындайды. 

8.3.2.Ұжым алдында тұрған міндеттерді 

шешу мақсатында басқарудың заманауи 

әдістері мен принциптерін қолданады. 

 

ОН 8.4. Құрылымдық 

бөлімшелердің қызметін 

бақылау және бағалау. 

8.4.1.Қажетті экономикалық есептерді 

орындауға қатысады. 

8.4.2. Құрылымдық бөлімшелердің 

қызметін бақылап, бағалайды 

 

ОН 8.5. Құрылыс 

жұмыстарын жүргізу 

учаскесінің  

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

жөніндегі жұмыстардың 

тізбесін айқындау. 

8.5.1.Учаскеде еңбекті  қорғау  бойынша  

жұмысты ұйымдастыруға қатысу; 

8.5.2.Еңбекті қорғау  ережесі  мен 

учаскеде өрт қауіпсіздігін қадағалау 

жүзеге асырады; 

8.5.3.Қауіпті  және  зиянды  өндірістік  

факторлардан жеке  және  ұжымдық 

қорғаныс құралдарын қолдана алады. 

 

9.Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

пайдалану және қайта 

құру кезінде 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін 

ұйымдастырады; 

 

 

 

 

КҚ 09. Құрылыс 

нысандарын 

пайдалану және қайта 

құру кезіндегі жұмыс 

түрлерін ұйымдастыру 

КМ 09. Құрылыс 

нысандарын 

пайдалану және 

қайта құру 

кезіндегі жұмыс 

түрлерін 

ұйымдастыру 

ОН 9.1. Ғимараттар мен 

құрылыстарды 

техникалық пайдалану 

бойынша жұмысты 

ұйымдастыру. 

9.1.1. Ғимараттың инженерлік-техникалық 

жабдықтарын білу; 

9.1.2. ғимараттар мен құрылыстардың 

пайдалану сапасын атайды; 

9.1.3.Құрылыс жұмыстарындағы негізгі 

ақауларын атап өтеді, пайдалану сапасын 

бағалаудағы тәсілдерді атайды, зақымдану 

мен ақауларды жою тәсілін атап өтеді; 

 

ОН 9.2. Ғимараттардың 

конструкциялары мен 

инженерлік 

9.2.1.Ғимараттардың моральдік ескіруін, 

тозуын сипаттайды; 

9.2.2.Ғимараттардың табиғи және 



 жабдықтарын 

техникалық пайдалану 

жөніндегі іс-шараларды 

орындау. 

моральдік тозу элементтерінің есебін 

жүргізеді, ғимараттың тозу жағдайына 

байланысты құрылымның техникалық 

бағалауын жүргізеді; 

9.2.3.бөлмелердегі санитарлық – 

гигиеналық параметрлерге сәйкес  

бақылау әдісі мен тәсілдерін белгілейді; 

ОН 9.3. 

Пайдаланылатын 

ғимараттардың 

құрылымдық 

элементтерінің 

техникалық жай-күйін, 

оның ішінде 

пайдаланылатын 

ғимараттардың 

құрылымдық 

элементтерінің ішкі 

және сыртқы беттерін 

әрлеуін 

диагностикалауға 

қатысу.  

9.3.1.құрылыстарды және инженерлік 

жабдықтарды қысқы және көктем-жаз 

мезгіліне байланысты тексеру 

нәтижелерін рәсімдейді; 

9.3.2.қоғамдық ғимраттардың пайдалану 

ерекшелігі мен маңызын ашады; 

9.3.3. аймақты  көркейту мен 

көгалдандыру бойынша талаптарды 

ашады 

10. Ғимараттарды 

жобалау, құрылыс 

конструкцияларын 

есептеу, заманауи 

ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, 

жоспарлардың, 

қасбеттердің, 

бөлімдердің, 

схемалардың 

сызбаларын 

орындайды 

КҚ 10. Құрылыс 

өндірісін құрылыс 

және қосалқы 

материалдармен, 

жабдықтармен 

қамтамасыз ету үшін 

қажетті ақпаратты 

жинау және сақтау 

жөніндегі қызметті 

жүзеге асыру 

КМ 10. Құрылыс 

өндірісін құрылыс 

және қосалқы 

материалдармен, 

жабдықтармен 

қамтамасыз ету 

үшін қажетті 

ақпаратты жинау 

және сақтау 

жөніндегі 

қызметті жүзеге 

асыру 

ОН 10.1. Құрылыс және 

қосалқы материалдар 

мен жабдықтар 

қажеттілігінің жиынтық 

спецификациясын және 

кестелерін жасау.  

10.1.1. Құрылыс және қосалқы 

материалдар мен жабдықтар туралы 

біледі; 

10.1.2. Құрылыс нысандарына бөлінген 

учаскелердің бас жоспарларын оқиды; 

10.1.3.Сыртқы белгілері мен таңбалануы 

бойынша құрылыс материалдары мен 

бұйымдарының түрі мен сапасын 

анықтайды. 

 

ОН 10.2. 

Жеткізушілерге немесе 

өндірушілерге 

10.2.1.Ғимараттар мен оларға іргелес 

аумақтарды тиісті санитарлық жағдайда 

ұстайды. 



10.1.Қажетті 

есептеулерді 

орындауды; құрылыс 

құрылымдарын 

таңдауды және 

ғимараттардың 

құрылымдық 

элементтерінің күрделі 

емес тораптары мен 

бөлшектерін әзірлеуді; 

ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, 

сәулет-құрылыс 

сызбаларын әзірлеуді 

үйренеді. 

байланыстырып 

құрылыс және қосалқы 

материалдар мен 

жабдықтар бойынша 

деректер базасын 

қалыптастыру. 

10.2.2.Қызмет көрсетілетін ғимараттарды, 

құрылыстарды, жабдықтар мен 

механизмдерді маусымдық дайындауды 

жүзеге асырады. 

10.2.3.Көп пәтерлі тұрғын үй аумағында 

орналасқан контейнерлерден 

коммуналдық қалдықтардың шығарылуын 

бақылайды. 

ОН 10.3. Құрылыс және 

қосалқы материалдар 

мен жабдықтарды 

қабылдауды және 

сақтауды жүзеге асыру. 

10.3.1.Материалдар мен конструкция 

элементтерінің графикалық белгілерін 

және нормативтік-техникалық құжаттама 

талаптарын сақтайды; 

10.3.2.Ғимараттардың негізгі құрылымдық 

элементтерін үйлестіру осьтеріне 

байланыстыру ережелерін және 

жоспарлардың, қасбеттердің, қималардың, 

схемалардың сызбаларын орындау 

тәртібін сақтайды 

ОН 10.4. Өндірістік 

тапсырмалар көлемінің 

және жұмыс өндірісінің 

күнтізбелік 

жоспарларының еңбек 

және материалдық-

техникалық ресурстарға 

қойылатын нормативтік 

талаптарға сәйкестігін 

бағалауды жүзеге асыру. 

10.4.1.Құрылысты ұйымдастыру 

жобасына және жұмыстарды жүргізу 

жобасына сәйкес құрылыс алаңын 

ұйымдастыру-техникалық дайындауды 

орындаудың жүйелілігі мен әдістерін 

сақтайды. Күнтізбелік жоспарларының 

еңбек және материалдық-техникалық 

ресурстар бойынша бағалай алады; 

10.4.2.Орындалатын жұмыстарды 

жүргізуге арналған қолданыстағы 

нормативтік-техникалық құжаттамамен 

жұмыс істейді. 

 

 

 

 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 



 

Еңбек функциялары 
Модуль атауы және 

коды 
Оқыту нәтижесі Білім Дағдылары, іскерліктері 

1. Дене тәрбиесінің 

әлеуметтік-биологиялық 

және 

психофизиологиялық 

негіздерін меңгеру, 

сонымен қатар,  

өзін-өзі бақылау және 

ағзаның функционалдық 

жағдайын бағалау 

дағдыларын үйрену 

БМ 01. Дене 

қасиеттерін  дамыту 

және жетілдіру 

ОН1.1. Денсаулықты 

нығайту 

және салауатты өмір 

салты қағидаттарын 

сақтау. 

ОН 1.2.Физикалық 

қасиеттер 

мен 

психофизиологиялық 

қабілеттерді 

жетілдіру. 

-Физикалық қасиеттерін және 

олармен байланысты 

қабілеттерін жетілдіру үшін 

қажетті білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды сипаттайды.  

-білім алушылар: дене 

тәрбиесінің әлеуметтік-

биологиялық және 

психофизиологиялық негіздерін; 

дене және спорттық өзін-өзі 

жетілдіру негіздерін; салауатты 

өмір салты негіздерін меңгереді. 

-білім алушылар: икемдер мен 

дағдыларды үнемі жетілдіру 

жағдайында денсаулықты 

нығайтуды;  

-кәсіптік маңызды дене және 

психомоторлық қабілеттерін 

дамытуды; өзін-өзі бақылау және 

ағзаның функционалдық 

жағдайын бағалау дағдыларын 

меңгеруді үйренеді. 

 

1. Командалық спорт 

ойындарының қағидаларын 

сақтайды. 

2. Физикалық жүктеме 

негіздерін және оны реттеу 

тәсілдерін сипаттайды.  

3. Жаттығуларды орындау 

техникасын меңгерген. 

4. Оқу ойынында зерттелген 

ойын тәсілдерін және жеке 

тактикалық міндеттерді 

қолданады. 

5. Бағдарламада көзделген 

бақылау нормативтері мен 

тестілерін орындайды 

2. Кәсіптік қызметте 

ақпараттық-

коммуникациялық  және 

цифрлық 

технологияларды 

қолдану үшін қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды, интернеттің 

цифрлық 

БМ 02. Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

ОН 2.1. Ақпараттық- 

коммуникациялық 

технологиялар 

негіздерін 

меңгеру. 

ОН 2.2. Ақпараттық- 

анықтамалық және 

интерактивті веб- 

порталдардың 

-Кәсіптік қызметте ақпараттық-

коммуникациялық  және 

цифрлық технологияларды 

қолдану үшін қажетті білімдерді, 

икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды.   

-білім алушылар:  интернеттің 

цифрлық технологиялары мен 

ресурстарын; ақпараттық-

1.Кәсіби бағытталған 

ақпараттық жүйелерде 

мәліметтерді жинау, 

орналастыру, сақтау, жинақтау, 

түрлендіру және беру 

технологияларын қолданады.  

2.Кәсіби қызмет саласында 

негізгі бағдарламалық өнімдер 

мен қолданбалы пакеттерді 



технологиялары мен 

ресурстарын; 

ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялардың 

мүмкіндіктерін меңгеру; 

қызметтерін 

пайдалану. 

коммуникативтік 

технологиялардың 

мүмкіндіктерін меңгереді.  

-цифрлық форматта жұмыс 

істеуді; «Цифрлық Қазақстан» 

бағдарламасының, «Қазақстан 

Республикасының Электрондық 

үкімет» сервисінің ресурстарын 

пайдалануды;  кәсіптік қызметте 

ақпараттық қауіпсіздікті 

сақтауды үйренеді. 

қолданады.  

3.Компьютерлік және 

телекоммуникациялық 

құралдарды қолданады.  

4.Ақпараттық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің негізгі 

әдістері мен тәсілдерін 

қолданады. 

3.Экономикалық жүйенің 

қызмет ету 

заңдылықтары мен 

механизмдері туралы 

кешенді түсініктерді, 

кәсіпкерлік және іскер 

қарым-қатынас 

мәдениеті  қалыптастыру 

үшін қажетті білімдерді, 

икемдер мен дағдыларды 

меңгеру 

 

 

БМ 03. Кәсіптік 

қызметте 

экономиканың 

базалық білімі мен 

кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОН 1.1 

Экономикалық 

теория 

саласындағы негізгі 

мәселелерді меңгеру. 

ОН 3.2. Меншік 

нысандары мен 

түрлерін, 

жоспарлардың 

түрлерін, 

кәсіпорынның негізгі 

экономикалық 

Көрсеткіштерін 

айқындау 

ОН3.3.Әлемдік 

экономиканың даму 

үрдістерін, 

мемлекеттің «жасыл» 

экономикаға 

көшуінің негізгі 

міндеттерін түсіну. 

ОН 3.4. Кәсіпкерлік 

қызмет негіздерін 

меңгеру. 

Қазақстан Республикасындағы 

экономикалық дамуының, 

базалық саланың негізгі 

бағыттары мен 

перспективалары; 

– ұйым құрылымы мен штат 

кестесі, ұйымның қаржылық 

ресурстары, ұйымның 

шаруашылық-қаржылық 

қызметінің негізгі техникалық-

экономикалық көрсеткіштері, 

бизнес-жоспар құрылымы;  

– еңбек қарым-қатынасын, оның 

ішінде еңбекке ақы төлеу және 

оны нормалау, ұжымдық 

шарттың мазмұнын шарттық 

реттеу негіздері;  

– еңбекке ақы төлеудің ұйымда 

орнатылған нысандары мен 

жүйесі, олардың ерекшеліктері, 

тарифтік мөлшерлемелерді, 

окладтарды, мәміле бағалауды 

белгілеу және қайта қарау 

тәртібі;  

– өзіндік құны құрылымының 

салалық ерекшеліктерін мен 

оны төмендету жолдарын 

анықтау; 

– еңбек өнімділігін арттырудың 

жолын анықтайды 

– негізгі экономикалық 

көрсеткіштерді есептеу. 

- -құрылыс ұйымының 

негізгі қорлары мен 

айналымдағы қаражатын 

анықтау, оларды пайдалану 

мақсаты;  

– ұйымның еңбек және 

қаржылық ресурстарының 

құрамын, оларды тиімді 

пайдалаун көрсеткіштерін 

анықтау;  

– бағаны қалыптастыру 

тетіктерін, қазіргі жағдайда 

еңбекке ақы төлеудің 

нысандарын пайдалану 



ОН 3.5. Іскерлік 

қарым-қатынас 

этикасы негіздерін 

меңгеру. 

– жұмыстар мен жұмысшыларды 

тарифтеудің негіздері мен 

ерекшеліктері, жұмысшыларды 

өндірісте дайындаудың, қайта 

дайындау мен біліктілігін 

арттырудың негізгі ережелері 

мен нысандары;  

 

КҚ3.  Өмір 

құбылыстарының мәнін 

түсіне алу, ақиқаттты өз 

бетінше іздеу, кәсіптік 

білім саласындағы 

проблемаларды өз 

бетінше және тиімді 

түрде шеше білу 

КҚ 4. Ұжымдастыққа, 

байланыс орнатуға 

дайын болуды, 

коммуникативтік 

қабілетті, 

корпоративзімді көрсету 

КМ 01.Қауіпсіздік 

техникасын, өрт 

қауіпсіздігін, еңбекті 

және қоршаған 

ортаны қорғауды 

сақтау 

ОН1.1. Еңбекті 

қорғау, өрт 

қауіпсіздігі, электр 

қауіпсіздігі, 

өндірістік санитария, 

еңбек гигиенасы 

талаптарын сақтау 

және құрылыс 

алаңында болған 

кезде жеке қорғаныс 

құралдарын қолдану 

ОН 1.2.Құрылыс 

жұмыстарын жүргізу 

үшін жұмыс орнын 

дайындау 

ОН 1.3.Өндірістегі 

жазатайым оқиға 

кезінде зардап 

шеккен адамға 

алғашқы көмек 

көрсету 

Білімі:  

– ұйымда (кәсіпорында) еңбекті 

қорғауды ұйымдастыру; 

– жұмыс орындарындағы 

болжамды қауіпті оқиғалар;  

– түрлі жұмыстарды жүргізген 

кезде өрт қауіпсіздігіне 

қойылатын талаптар;  

– жосықсыз жағдайларда және 

өзге бұзылыстар кезінде 

алғашқы көмек көрсету 

ережелері;  

– еңбекті қорғау жөніндегі 

нормативтік құқықтық актілер;  

– еңбек қауіпсіздігі 

стандарттарының жүйесі;  

– қауіпті және зиянды өндірістік 

фактілердің әрекетінен қорғаныс 

тәсілдері; 

– өндірістік жарақат алушылық 

пен кәсіптік аурулардың 

себептері, оларды 

профилактикалау жөніндегі іс-

шаралар; 

– өртке қарсы қорғаныстың 

негізгі іс-шаралары, өрт 

сөндірудің техникалық 

– учаскеде еңбекті сақтау 

жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыру; 

– учаскеде еңбекті қорғау және 

өрт қауіпсіздігі ережелерін 

сақтауды бақылауды жүзеге 

асыру; 

– қауіпті және зиянды өндірістік 

фактілерінің әсерінен жеке және 

ұжымдық қорғаныс құралдарын 

пайдалану;  

– өрт сөндіру құралдарын 

пайдалану 

 



құралдары 

1.Еңбек бұйымдары мен 

құралдарын тексері және 

жұмысқа дайындап,  

тас құрылымдарын қалау 

және жөндеу бойынша 

жұмыстарды 

орындау. 

 Ғимараттардың тас 

құрылымдарын қалау 

және жөндеу бойынша 

жұмыстарды орындау 

КМ  02.Күрделілігі 

орташа қабырғаларды 

кірпіштен және ұсақ 

блоктардан қалау 

ОН 2.1.Қарапайым 

тас 

конструкцияларын 

қалау кезінде 

материалдарды 

дайындау, 

такелаждық 

жұмыстарды 

орындау 

ОН 2.2.Қарапайым 

қабырғаларды 

қалау,бұзу және 

ылғалоқшаулау 

жұмыстарын 

орындау 

ОН 2.3.Тас 

құрылымдарының 

элементтерін орнату 

ОН 2.4. Күрделігі 

орташа 

қабырғаларды және 

тас құрлымдарды 

қалау және жөндеуді 

орнындау 

ОН 3.1. Шегенделген 

құрылымдарды 

дайындау және 

жинақтау кезінде 

дайындық 

жұмыстарын 

орындау 

-Өз жұмыс орнындағы еңбекті 

оңтайлы ұйымдастыру; 

– атқарылатын жұмыстың 

технологиялық үдерісін сақтау;  

– жұмыстарды жүргізуге 

арналған жабдықтарды, 

құрылғылар мен құралдарды 

техникалық пайдалану мен 

оларды күту ережелерін сақтау;  

– атқарылатын жұмыстарға 

арналған материалдарды жұмсау 

нормаларын орындау;  

– атқарылатын жұмыстардың 

(оның ішінде жанама 

операциялар немесе үдерістер 

бойынша) сапасына қойылатын 

талаптарды сақтау;  

– еңбектің қауіпсіз және 

санитариялық-гигиеналық 

әдістерін, жұмыс орнындағы 

өрттің алдын-алу және 

сөндірудің негізгі тәсілдері мен 

әдістерін сақтау 

-Бір уақытта қаптаумен, күрделі 

және ерекше күрделі 

қабырғаларды, құрылымдарды 

қалау және жөндеу тәсілдері. 

- Тас құрылымдарын салу және 

кружалдарды түсіру, ғимараттар 

мен құрылыстар қабырғаларын 

нығайту кезінде қалауды 

орындау 

– жұмыс орнын ұйымдастыру; 

– уақытты нақты өндірістік 

тапсырмаларға сәйкес 

жоспарлау; 

– жұмыстарды біліктілік 

сипаттамасына сәйкес талап 

етілетін сапада орындау; 

– операциялық және 

қабылдауыш бақылауға қатысу. 

-қаптау, тас және пеш, 

арматуралық, ұста-бетондық, 

монтаж, ілгектеуші, дәнекерлеу 

жүмыстарын және каркас-

қаптау конструкцияларына 

монтаж жұмыстарын біліктілік 

сипаттамаға сәйкес талап 

етілетін сапада орындау. 

1.Арматуралық 

жұмыстардың 

КМ 03.Күрделілігі 

орташа арматуралық 

ОН3.2.Қол, 

электромеханикалық 

-Арматура болатын тоттан 

тазарту және оны қатар-қатар 

Қолданылатын арматура 

болатының түрлері, кластары 



орындалуын 

ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

 

 

 

жұмыстарды орындау 

 

 

 

 

 

 

 

және электр 

станоктарында 

арматуралық 

болатты кесу 

бойынша 

жұмыстарды 

орындау 

ОН 3.3.Арматуралық 

торлар мен жазық 

қаңқаларды 

құрастыру және өру 

үшін қажетті 

арматураның саны 

мен түрін анықтау 

ОН 3.4.Арматуралық 

торлар мен жазық 

арматуралық 

қаңқаларды 

жинақтау және өру 

жұмыстарын 

орындау 

ОН 3.5.Арматураны 

жеке шыбықтардан, 

арматуралық 

торлардан және 

жазық қаңқалардан 

орнату 

және қат-қабат салып маркасы 

мен диаметрі бойынша 

сұрыптауды; 

- арматураны байлау, 

хомуттауды; 

- Арматура болатын қол 

шығырмен тарқату және созуды; 

-Арматура болатын кесу және 

июді -Қарапайым жалпақ 

қаңқаларды байлау; 

 -Арматура сабақтары мен 

торларын бумаға орап түрі мен 

маркасы бойынша жинақтауды; 

- Арматура конструкцияларын 

инвентарь строптармен ілуді 

- Дайындаманы тұтыну орнына 

табыстау арбасымен немесе жүк 

көтергішпен тасымалдауды; 

-Арматура болатын 

электршығырмен тарқату және 

созуды; 

-Арматура болатын қозғалтқыш 

және жартылай 

автоматтандырылған білдекпен 

кесуді; 

-Арматура болатын механикалық 

және электрмеханикалық 

тәсілдермен және тарту, 

жалпайту, күшпен калибрлеу, 

созу немесе түйіспелі 

электрқыздыру арқылы 

беріктігін арттыруды біледі. 

 

мен маркалары және олардың 

физикамеханикалық қасиеттері 

бойынша жұмыс жасай алады.. 

Арматура болатын тарқату, 

созу, түзету және беріктігін 

арттыру ережелері мен 

тәсілдерін, болат пен 

арматураны кесу және байлау 

тәсілдерін меігереді. 

 

1. Технологиялық үрдіс 

бойынша газбен 

КМ 04.Газ, -электрмен 

дәнекерлеу 

ОН 4.1. Дәнекерлеу 

алдында дайындық 

-Пісірілген тігіс жерлерінің 

тығыздылығын тексеру 

Қол әдісімен электр доғалық 

дәнекерлеуішімен дәнекерлеу 



дәнекерлеуді орындау жұмыстарын орындау және құрастыру 

операцияларын 

орындау және 

дәнекерлеуден кейін 

дәнекерлеу жіктерін 

тазалау 

ОН 4.2.Қолмен 

электр доғалы, газды, 

контактілі, 

электронды-сәулелі, 

лазерлік 

дәнекерлеуді 

орындау 

тәсілдері;  

-дәнекерленген жалғаулардың 

түрлері және тігістер мен өңдеу 

типтерін;  

- Пісірілген тігіс жерлерінің 

тығыздылығын тексеру 

тәсілдері; құрылымдарды 

тасымалдау мен қоймалау 

ережелерін;  

-оқшаулау үшін беттерді 

дайындау ережелерін;  

-электрификацияланған 

пневматикалық аспаптың 

құрылғысы, такелажды 

жиектерін пісіруге дайындау 

тәсілдерін, сызбалардағы бөлу 

үлгілері және пісіру тігістерінің 

белгіленуі, жай сызбаларды оқу 

ережелерін меңгереді. 

жұмыстарын жүргізеді. Газ, 

электрмен дәнекерлеу кезіндегі 

техника қауіпсізідігі шараларын 

меңгереді. Жапсар түрлерін 

ажырата алады. Дәнекерленген 

бетті тексере алу мүмкіндігі 

туады. 

1.Қарапайым және 

күрделілігі орташа 

бетондық жұмыстарды 

орындау 

КҚ05. Бетондау 

кезінде қарапайым 

жұмыстар кешенін 

орындау 

ОН5.1 Бетондау, 

бетонға күтім жасау 

және бетон қоспасын 

дайындау алдында 

дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

ОН5.2 Бетон және 

темірбетон 

конструкцияларын 

бөлшектеу, оларда 

тесіктер тесу, 

темірбетон 

қадалардың бастарын 

кесу 

ОН 5.3 Бетон 

қоспасын көлденең 

-Бетон қоспаларының негізгі 

қасиеттері мен маркаларын;.  

-Құрылыс болаттары мен 

бетондарының негізгі қасиеттері 

мен маркаларын;  

- Профтөсемнен жасалған 

жабындарды салу тәсілдерін; 

 -Қауіпсіздік техникасы, 

қоршаған ортаны қорғау 

ережелерін; 

- Қалып рнатуды; 

-Бетон қоспасын дұрыс құрамда 

дайындау; 

-Төселген бетон қоспасына күтім 

жасауды; 

-Қалыптан босатуды; 

 



жазықтықтарға төсеу 

ОН5.4. Төселетін 

қабаттарды, 

едендердің бетон 

негіздерін және 

цемент тегістегіш 

қабаттарын орнату 

-Бетон қоспасына күтім жасауды 

біледі 

Деңгейі /Уровень: "Орта буын маманы/ Специалист среднего звена" Біліктілігі/квалификация: 4S07320106 - Техник-құрылысшы / 

Техник-строитель 

1.Құқық және 

мемлекеттік-құқықтық 

құбылыстар туралы 

негізгі ұғымдарды 

меңгеру 

БМ.04 Қоғамда және 

еңбек ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

ОН4.1 Төзімділік пен 

белсенді жеке 

ұстанымды 

қалыптастыратын  

моральдық-

адамгершілік 

құндылықтар мен 

нормаларды түсіну 

ОН4.2.Әлемдік 

өркениеттегі Қазақстан 

Республикасы 

халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен 

орнын түсіну 

ОН 4.3.Құқықтың  

негізгі салалары 

туралы мәліметтерді 

меңгеру 

ОН 4.4.Әлеуметтану 

мен саясаттанудың 

негізгі түсініктерін 

меңгеру 

-философиялық бейнесін 

зерттеу негізінде ойлау 

мәдениетін қалыптастыру;  

-мәдениеттің мәні мен 

мақсатын түсіну;  

азаматтық құқықтар мен 

міндеттерді ұстану; 

  қоғамның даму 

заңдылықтары мен 

перспективаларын, қазіргі 

әлемнің әлеуметтік-саяси 

үдерістерінің даму үрдістерін 

түсіну үшін қажетті білімдер, 

икемдер мен дағдыларды,  

сипаттайды. 

-мәдениет, дін және 

өркениеттерді; 

- мемлекеттік-құқықтық 

қатынастар мен құбылыстар 

жүйесін;  

-азаматтар мен басқа да саясат 

субъектілерінің қоғамдағы 

өзара қарым-қатынастары 

жүйесінің қызмет етуін 

меңгереді. 

 

-философияның негізгі 

мәселесін және диалектика 

заңдарын түсінеді; 

- әлемдік өркениеттегі 

Қазақстан Республикасы 

халықтарының мәдениетінің 

рөлі мен орнын талдауды; 

-жалпыадамзаттық адамгершілік 

құндылықтар мен гуманистік 

дүниетаным негізінде төзімділік 

танытуды; 

- адам баласын жек көрушілік, 

экстремистік, радикалды және 

лаңкестік идеологияларды 

терістеуді;  

-құқық нормаларын сақтауды; 

әлеуметтік өзара іс-қимыл 

барысында қалыптасқан 

әлеуметтік және саяси 

қатынастар жүйесіне 

бағдарлауды үйренеді. 



6.Ғимараттар мен 

құрылыстарды жобалауға 

қатысу үшін қажетті 

білімдерді, біліктер мен 

дағдыларды меңгереді 

КМ 06.Ғимараттар 

мен құрылыстарды 

жобалауға қатысу 

ОН 6.1. Құрылымдар 

мен материалдар 

таңдау кезінде ең 

оңтайлы шешімдерді 

таңдау. 

ОН 6.2. Ғимараттар 

мен құрылыстардың 

арналуы мен 

пайдалану 

мақсаттарына сәйкес 

құрылымдық 

элементтерінің 

түйіндері мен 

бөлшектерін әзірлеу. 

ОН 6.3. Құрылыс 

конструкцияларын 

есептеу мен 

құрылымдауды 

орындау. 

ОН 6.4. 

Автоматтандырылған 

жобалау құралдарын 

пайдалана отырып, 

сәулет-құрылыс 

сызбаларын әзірлеу. 

ОН 6.5. Ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, 

жұмыстар өндіру 

жобасын әзірлеуге 

қатысу. 

– өз жұмыс орнындағы еңбекті 

оңтайлы ұйымдастыру; 

– атқарылатын жұмыстың 

технологиялық үдерісін сақтау;  

– жұмыстарды жүргізуге 

арналған жабдықтарды, 

құрылғылар мен құралдарды 

техникалық пайдалану мен 

оларды күту ережелерін 

сақтау;  

– атқарылатын жұмыстарға 

арналған материалдарды 

жұмсау нормаларын орындау;  

– атқарылатын жұмыстардың 

(оның ішінде жанама 

операциялар немесе үдерістер 

бойынша) сапасына қойылатын 

талаптарды сақтау;  

– еңбектің қауіпсіз және 

санитариялық-гигиеналық 

әдістерін, жұмыс орнындағы 

өрттің алдын-алу және 

сөндірудің негізгі тәсілдері мен 

әдістерін сақтау. 

 

– жұмыс орнын ұйымдастыру; 

– уақытты нақты өндірістік 

тапсырмаларға сәйкес 

жоспарлау; 

– жұмыстарды біліктілік 

сипаттамасына сәйкес талап 

етілетін сапада орындау; 

– операциялық және 

қабылдауыш бақылауға қатысу. 

 

7.Құрылыс объектілерін 

салу, пайдалану және 

қайта жаңарту кезінде 

технологиялық 

КМ 07. Құрылыс 

нысандарын салу, 

пайдалану және қайта 

құру кезіндегі 

ОН 7.1. Құрылыс 

алаңындағы дайындық 

жұмыстарын орындау. 

ОН 7.2. Құрылыс 

-құрылыс өндірісінің өнімдері 

және олардың басқа 

өнімдерден айырмашылығы; 

- құрылыс – монтаж 

-құрылыс – монтаж 

жұмыстарына арналған 

технологиялық картаны 

дайындау және оларды 



процестерді орындау 

үшін қажетті білімді, 

іскерлікті және 

дағдыларды сипаттайды. 

7.1.Құрылысты 

ұйымдастыру жобасына 

және жұмыстарды 

өндіру жобасына сәйкес 

құрылыс алаңын 

дайындауды, құрылыс 

процестерінің 

технологиясын; 

құрылыс-монтаж 

жұмыстарын өндіруге 

және қабылдауға 

арналған нормативтік-

техникалық 

құжаттамамен жұмысты 

меңгереді. 

 

технологиялық 

процестерді орындау 

нысандарын қайта 

тұрғызу, жөндеу 

жүргізу және құрылыс-

жинақтау жұмыстарын 

орындау.  

ОН 7.3. Орындалатын 

жұмыстар көлемінің 

және материалдық 

ресурстар 

шығындарының жедел 

есебін жүргізу. 

ОН 7.4. Орындалатын 

жұмыстар мен 

жұмсалатын 

материалдардың 

сапасын бақылау 

жөніндегі іс-

шараларды жүзеге 

асыру. 

ОН 7.5. Қолда бар 

ресурстарға, 

бригадалардың, 

звенолардың 

мамандануы мен 

біліктілігіне сәйкес 

өндірістік 

тапсырмалардың 

түрлері мен 

күрделілігін анықтау. 

жұмыстарының түрлері; 

- құрылыс нысандарына 

арналған жобалық – сметалық 

құжаттар; 

- құрылыс – монтаж 

жұмыстары өндірісінің әдістері 

және амалдары; 

- жұмыс орындарын тиімді 

ұйымдастыру және көліктер 

мен механизмдер жұмысының 

аймақтары; 

- технологиялық 

жобаландырудың жүйесі, 

технологиялық құжаттардың 

құрамы; 

- құрылыс жұмыстарының 

ұйымдастыру элементін 

суреттейді; 

- өндірістің құрылыс – монтаж 

жұмыстарына арналған 

технологиялық карта 

элементтерін құрады; 

- әрлеу жұмыстарының 

орындалу ұзақтылығын және 

жұмыс шығындарын, 

көлемдерін анықтайды. 

тәжірибеде қолдану; 

- құрылыс – монтаж 

жұмыстарын орындаудағы 

техника қауіпсіздік ережелерін 

сақтауды, өндірістік тазалықты, 

қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ету. 

 

8. Құрылыс-жинақтау  

және жөндеу 

жұмыстарын және 

құрылыс объектілерін 

қайта жаңарту 

жұмыстарын орындау 

КМ 08. Құрылыс-

жинақтау 

жұмыстарын орындау, 

ғимараттар мен 

құрылыстарды 

пайдалану және қайта 

ОН 8.1. Құрылыс-

жинақтау 

жұмыстарын, оның 

ішінде әрлеу 

жұмыстарын, құрылыс 

объектілерін ағымдағы 

-құрылыс ұйымдарына 

байланысты құқықтық және 

нормативтік негіздер; 

- құрылысты жүргізудегі  

ұйымдастырушылық түрлері; 

- алдыңғы құрылсқа 

- құрылыстың сапасын 

анықтайтын бақылау 

органдарды атайды және 

олардың құқықтары мен 

міндеттерін көрсетеді; 

-құрылыс – монтаж өндірісін 



кезінде еңбекті қорғау, 

тіршілік қауіпсіздігі 

және қоршаған ортаны 

қорғау талаптарын 

сақтауды қамтамасыз 

етуді меңгереді. 

құру кезіндегі 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін 

ұйымдастыру 

жөндеу мен қайта 

тұрғызуды жүргізу 

кезінде құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін жедел 

жоспарлауды жүзеге 

асыру. 

ОН 8.2. Өндірістік 

тапсырмаларды 

орындау кезінде 

құрылымдық 

бөлімшелердің 

жұмысын қамтамасыз 

ету. 

ОН 8.3. Құрылыс 

жұмыстарының 

орындалатын түрлері 

бойынша ағымдағы 

және атқарушылық 

құжаттардың 

жүргізілуін 

қамтамасыз ету. 

ОН 8.4. Құрылымдық 

бөлімшелердің 

қызметін бақылау 

және бағалау. 

ОН 8.5. Құрылыс 

жұмыстарын жүргізу 

учаскесінің  

қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету 

жөніндегі 

жұмыстардың тізбесін 

айқындау. 

байланысты ұйымдастыру 

жұмыстары және құрамы; 

- техникалық мөлшерлеудің 

принциптері; 

- құрылыс бригадаларды және 

топтарды ұйымдастыру реті; 

- құрылыс жұмыстарын 

ұйымдастырудағы тасқынды 

ұйымдардың негізі; 

- құрылыс өндірісінің 

ұйымдастырушылық – 

техникалық дайындығының  

реті; 

- күнтізбелік және басты 

құрылыс жоспарларының 

құрамы және міндеті; 

- құрылыс бойынша 

бақылайтын бақылаушы 

органдардың функциялары; 

-нысандарды пайдалануға беру 

реті. 

 

күнтізбелік және жүйелілік 

жобалауды негізге ала отырып, 

ұйымдастыру және дайындау; 

- аяқталған құрылыс 

нысандарын пайдалануға беру 

ретін түсіндіреді. 

9.Ғимараттар мен КМ 09. Құрылыс ОН 9.1. Ғимараттар - Ғимараттар мен -ғимараттар мен 



құрылыстарды пайдалану 

және қайта құру кезінде 

құрылымдық 

бөлімшелердің қызметін 

ұйымдастырады; 

 

 

 

 

 

нысандарын 

пайдалану және қайта 

құру кезіндегі жұмыс 

түрлерін 

ұйымдастыру 

мен құрылыстарды 

техникалық пайдалану 

бойынша жұмысты 

ұйымдастыру. 

ОН 9.2. 

Ғимараттардың 

конструкциялары мен 

инженерлік 

жабдықтарын 

техникалық пайдалану 

жөніндегі іс-

шараларды орындау. 

ОН 9.3. 

Пайдаланылатын 

ғимараттардың 

құрылымдық 

элементтерінің 

техникалық жай-күйін, 

оның ішінде 

пайдаланылатын 

ғимараттардың 

құрылымдық 

элементтерінің ішкі 

және сыртқы беттерін 

әрлеуін 

диагностикалауға 

қатысу. 

құрылыстарды техникалық 

дұрыс пайдалану; 

-пайдалануға берілген 

ғимаратта мен құрылыстардың 

жарамдылығын бақылайтын 

параметрлерін және тексеру 

жұмыстарын, зақымдану 

диагностикасын анықтауды 

жүргізу; 

- инженерлік жабдықтар және 

құрылымның ауыстырылуы 

мен жөндеу жұмыстарын 

ұйымдастыруды жүзеге асыру 

құрылыстардың пайдалану 

сапасын атайды; 

- ғимараттардың моральдік 

ескіруін, тозуын сипаттайды; 

- ғимараттардың табиғи және 

моральдік тозу элементтерінің 

есебін жүргізеді, ғимараттың 

тозу жағдайына байланысты 

құрылымның техникалық 

бағалауын жүргізеді; 

- бөлмелердегі санитарлық – 

гигиеналық параметрлерге 

сәйкес  бақылау әдісі мен 

тәсілдерін белгілейді; 

- құрылыс жұмыстарындағы 

негізгі ақауларын атап өтеді, 

пайдалану сапасын бағалаудағы 

тәсілдерді атайды, зақымдану 

мен ақауларды жою тәсілін атап 

өтеді; 

 

10. Ғимараттарды 

жобалау, құрылыс 

конструкцияларын 

есептеу, заманауи 

ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, 

жоспарлардың, 

КМ 10. Құрылыс 

өндірісін құрылыс 

және қосалқы 

материалдармен, 

жабдықтармен 

қамтамасыз ету үшін 

қажетті ақпаратты 

жинау және сақтау 

ОН 10.1. Құрылыс 

және қосалқы 

материалдар мен 

жабдықтар 

қажеттілігінің 

жиынтық 

спецификациясын 

және кестелерін жасау. 

-Қоршау конструкцияларының 

жылу-техникалық есебін, 

қолданыстағы объектілерден 

көлденең байланыстыруды 

және конструкцияларға әсер 

ететін жүктемелердің есебін 

орындайды. 

-Салады конструктивтік 

-қажетті есептеулерді 

орындауды;  

-құрылыс құрылымдарын 

таңдауды және ғимараттардың 

құрылымдық элементтерінің 

күрделі емес тораптары мен 

бөлшектерін әзірлеуді;  

--ақпараттық технологияларды 



қасбеттердің, 

бөлімдердің, 

схемалардың 

сызбаларын орындайды 

10.1.Қажетті 

есептеулерді орындауды; 

құрылыс құрылымдарын 

таңдауды және 

ғимараттардың 

құрылымдық 

элементтерінің күрделі 

емес тораптары мен 

бөлшектерін әзірлеуді; 

ақпараттық 

технологияларды 

қолдана отырып, сәулет-

құрылыс сызбаларын 

әзірлеуді үйренеді. 

жөніндегі қызметті 

жүзеге асыру 

ОН 10.2. 

Жеткізушілерге немесе 

өндірушілерге 

байланыстырып 

құрылыс және қосалқы 

материалдар мен 

жабдықтар бойынша 

деректер базасын 

қалыптастыру. 

ОН 10.3. Құрылыс 

және қосалқы 

материалдар мен 

жабдықтарды 

қабылдауды және 

сақтауды жүзеге 

асыру. 

ОН 10.4. Өндірістік 

тапсырмалар көлемінің 

және жұмыс 

өндірісінің күнтізбелік 

жоспарларының еңбек 

және материалдық-

техникалық 

ресурстарға 

қойылатын 

нормативтік 

талаптарға сәйкестігін 

бағалауды жүзеге 

асыру. 

схемасы бойынша есеп 

айырысу схемасы құрылымы. 

-Статикалық есептеуді 

орындайды және 

құрылымдардың жүк 

көтергіштігін тексереді. 

-Қолданылатын жүктемелерден 

элементтің бөлімін таңдайды. 

-Іргетастың табанының 

өлшемдерін анықтайды және 

іргетастың тереңдігін 

анықтайды.  

-Конструкция элементтерінің 

қосылыстарын есептеуді 

орындайды. 

 

қолдана отырып, сәулет-

құрылыс сызбаларын әзірлеуді 

үйренеді. 

 

 

 

 

6. ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ТІЗІМІ  

 



№ Атауы  Техникалық сипаттама 
Құрылғының 

тағайындалуы 

Құрылғы 

пайдаланылатын 

модуль(дер) 

Ескерту 

 

Аккумуляторл

ы дрель-

шуруповерт, 

комплектте 

 

Металды, ағашты және пластикті бұрғылауға, 

сондай-ақ бекіткіштермен жұмыс істеуге 

арналған. Максималды айналым саны- 1399.0 

(об/мин). Ұзындығы- 169.0 (мм). Батареяны 

шамадан тыс жүктеуден, қызып кетуден және 

терең разрядтан қорғау жүйесі 3 жарық диоды 

бар ыңғайлы батарея зарядының индикаторынан 

тұрады. Батареяны ұяшықтарға зақым 

келтірместен оның зарядталған күйіне 

қарамастан зарядтауға болады 

Гипсокартонмен 

жұмыстар үшін, 

профильдерді бекіту 

үшін қолданады. Тас 

қалау жұмыстары, 

қабырғаға профиль, 

брустарды бекіту үшін 

пайдаланылады. 

КМ 02, КМ 07, КМ 

11  

 

 

 

 

Тас, кафель 

кесетін  

станок 

Тас кесетін станоктар құрылыс және әрлеу 

жұмыстарында белсенді қолданылады. Оларды 

әртүрлі жағдайларда қолдануға болады: үлкен 

шеберханаларда, шеберханаларда немесе үйде. 

Дегенмен, тас кесетін құралдар орнатылған 

барлық бөлмелерде белгілі бір талаптар 

сақталуы керек. Атап айтқанда, ондағы ауа 

температурасы 10 ° C-тан төмен болмауы керек 

және 30 ° C-тан аспауы керек. 

Кірпіш, кафель кесуге 

арналған станок, 

қуаттылығы 2200 Вт, 

кернеулігі 400 В. 

КМ 03, КМ 08 КМ 

11 

 

 

Профиль 

кесетін 

гильотина 

Гильотина максималды ені 125 мм-ге дейін және 

биіктігі 60 мм-ге дейінгі гипсокартон үшін 

бағыттағыштар мен мойынтірек профильдерін 

кесуге арналған. Кесу дәл және қиындықсыз, 

уақытты үнемдейді. 

Шусыз, ұшқынсыз және болат жоңқасыз кесіңіз. 

Сондай-ақ, T-тәрізді және бұрыштық 

профильдерді кесуге болады. + Төбенің 60 мм 

профилін кесуге арналған адаптері бар 

Металл, қаңылтыр 

профильдерді кесу үшін 

арналған құрал. Металл 

кескіш қайшыға 

қарағанда ыңғайлы 

КМ 02, КМ 07, КМ 

11 

 

 

 

Металл 

профильдерін 

біріктіруге 

арналған 

Пластикалық тұтқалары бар металл кескіш 

гипсокартон конструкцияларын орнату кезінде 

қолданылатын болат қаңқалық құрылымдарды 

бір-бірімен байланыстыруға арналған. 

Бұл құрал шеге немесе 

шуруп секілді бұрап 

салмайды, тек қысу 

арқылы 

КМ 02, КМ 07, КМ 

11  

 
 



кескіш байланыстырады. 

 

Арматуралард

ы 

дәнекерлеуге 

арналған 

аппарат 

 

Дәнекерлеу инверторы STANDART ARC 250 

(Z285) сериясы - өндіріс жағдайында төмен 

көміртекті болаттан жасалған бұйымдардың 

тұрақты тоғында қолмен доғалық дәнекерлеу 

(MMA) және қолмен аргон доғалық дәнекерлеу 

(TIG) үшін арналған кәсіби дәнекерлеу 

машинасы. TIG дәнекерлеуін жүргізу үшін 

арнайы клапан болу керек. Доғаның тұтануы 

жанасу арқылы жүзеге асырылады және тұрақты 

токпен жүзеге асырылады 

Дәнекерлеу аппараты 

металдарды, болат 

арматураларды біріктіру  

үшін қолданады. 

КМ 03, КМ 04, КМ 

08, КМ 09, 

 

 

Құзіреттілікте

р бойынша  

қажетті 

құралдар 

туралы 

әдістемелік 

құрал 

Құрылыстағы 

техника 

қауіпсіздігін 

сақтау оқу 

стенді 

«Құрылыс 

жұмыстарыны

ң 

технологиясы

» оқу стенді 

Әр құзіреттіліктер,  ондағы модульдерге сәйкес 

қолданылатын құрал-жабдықтар туралы 

баяндалған әдісттемелік құралда: деңгейлік, 

қалақ түрлері, сүргі, шпательдер, металл қайшы, 

сыр түрлерімен танысуға болады. 

 Құрылыстағы еңбекті қорғау және техника 

қауіпсізідігі шараларын баяндайтын стенд; 

Оқу стендінде құрылыс процестерінің 

технологиясының негізгі түсініктері мен 

ережелерін, құрылысқа қатысушылардың рөлін 

қарастырады. Құрылыс процестері мен 

жұмыстарының негіздері баяндалған, туралы 

негізгі мәліметтер,еңбек ресурстары мен 

құрылыс технологияларының материалдық 

элементтері,құрылыс-монтаж жұмыстарының 

жекелеген түрлерін өндіру тәсілдері туралы 

баяндалған. Құрылыс саласының нормативтік-

конструкторлық құжаттамасына сипаттама, 

құрылыс өнімінің сапасы туралы түсінік 

берілген. 

Тас қалау, арматура 

жұмыстары үшін 

қолданылатын құралдар 

туралы білуге болады. 

1.Сүргі-гипсокартонды 

тегістеп сүргілейді; 

2.Шпатель-

гипсокартонға сылақ 

жұмыстарын ж.ргізгенле, 

майлау және 

декоративтік жұмыстар 

үшін қолданады. 

3.Металл қайшы- темір, 

алюминийді кесу үшін 

қолданылады. 

 

КМ 03, КМ 04, КМ 

08, КМ 09, 

 

 

КМ 03, КМ 04, КМ 

05, КМ 06, КМ 08, 

КМ 09, 

 

 

КМ 03, КМ 04, КМ 

08, КМ 09, КМ 10 

 

 

7. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ (ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША) 

 

№ Әдебиет атауы Авторы Модульдер 

1 Жер үсті және жер асты құрылысы наземное и подземное Ратан Радж Татия КМ 07 



строительство 

2 «Негізгі  құрылыс  технологиялары», екінші басылым Эндрю Шарлет и Крейг Мейбери-Томас КМ 09 

3 «Ғимараттар құрылысы бойынша анықтамалық.» 

11-басылым. біріккен құрылыс нормативтері 

Рой Чадли и Роджер Грино КМ 08 

4 Ғимараттарды жылыту және салқындату жүйесі: энергия үнемдейтін 

дизайнға арналған қағидалар мен тәжірибелер, үшінші басылым 

Агами Редди КМ 08 

5 Құрылыс механикасының негіздері Альберто Карпинтери КМ 08, КМ 06 

6 Құрылыс қызметтері бойынша нұсқаулық Эдвард Аллен, Роб Таллон Александр КМ 07 

7 Тұрғын үй құрылысының негіздері, 4-ші басылым Эдвард Аллен,  Роб Таллон Александр C. 

Шрайер 

КМ 01 

8 Охрана труда и электробезопасность. Издание 3-е. Ю.Д.Сибикин  КМ 02 

9 Охрана труда. Учебное пособие.-  В.И.Коробко  КМ 02 

10 Материаловедение и технология материалов: Учебное пособие А.М.Адаскин  

В.М. Зуев  

КМ 02 

11 Материаловедение: Учебник  С.Н.Богодухов  КМ 01 

12 Материаловедение для технических колледжей: Учебник  Ю.Т.Вишневецкий  КМ 05 

13 Функциональная безопасность.  Д.Д.Смит,  

К.Д.Симпсон  

КМ 01 

14 Классификация и области применения электроустановок в пожаро-

взрывоопасных зонах: Справочное пособие.  

Г.И.Смелков, В.Н.Черкасов, Е.Л.Шеститко  КМ 06 

15 Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: Учебник для бакалавров 

  

Г.И.Беляков,  КМ 06 

16 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при 

эксплуатации электроустановок;  

В.Н.Черкасов, КМ 01 

17 Безопасность и охрана труда в РК. Сборник нормативных актов. Правила 

и требования. Типовые инструкции 

 КМ 01 

18 Доврачебная помощь в экстремальных ситуациях Т.Ф.Курдаев  КМ 01 

19 Охрана труда при работах на высоте. 2-е изд., пер. и доп.  Ю.М.Михайлов   

20 Бетон жұмыстарының технологиясы. Оқулық Алимов Л.А. КМ 06 

21 Құрылыс материалдары және бұйымдары. Оқулық Барабанщиков Ю.Г. КМ 01 

22 Дәнекерлеп құрастыру технологиясы. Оқулық Галушкина В.Н КМ 05 

23 Әрлеу құрылыс жұмыстарының технологиясы. Оқулық Завражин Н.Н. КМ 05 

24 Құрылыстағы еңбек қауіпсіздігі. Оқулық Куликов О.Н. КМ 01 

25 Тас қалаушы. Оқу құралы Куприянова Г.В КМ 06 



26 Тас қалау жұмыстары технологиясы. Оқулық Лукин А.А. КМ 06 

27 Құрылыстағы еңбекті қорғау. Оқу құралы Минько В.М. КМ 01 

28 Материалтану   (құрғақ құрылыс). Оқулық Парикова Е.В. КМ 01 

29 Құрылыс объектілерін салу, пайдалану және қайта құру кезінде 

технологиялық процестерді ұйымдастыру. Оқулық 

Русанова Т.Г. КМ 08 

30 Сылақ жұмыстарының технологиясы. Оқулық Черноус Г.Г. КМ 06 

31 Тұрғын және қоғамдық ғимараттар құрылысы. Оқулық Юдина А.Ф. КМ 05 

32 Әрлеу құрылыс жұмыстарының жалпы технологиясы. Оқулық Петрова И.В КМ 06 

33 Дәнекерлеушілер үшін материалтану негіздері. Оқулық Овчинников В.В. КМ 07 

34 Стропалдық жұмыстарды іске асыру. Оқулық Сулейманов М.К. КМ 08 

35 Ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру және техникалық тұрғыдан 

қалпына келтіру. Оқу құралы 

Юдина А.Ф. КМ 09 

 


