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1. Білім беру бағдарламасының төлқұжаты 

 

Атауы (мамандықтың коды және 

атауы) 

07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) 

Біліктілік коды және атауы  3W07150501- Электрогазымен дәнекерлеуші 

ТжКБ ұйымы (әзірлеуші) «Есенов колледжі» ЖШС 

Әзірлеуші серіктестер: «СМК Атамекен» ЖШС 

БББ мақсаты: Дәнекерлеу ісі бойынша білікті, бәсекеге қабілетті мамандарды кешенді және сапалы дайындауды 

қамтамасыз ету 

Кәсіби стандарт (бар болса):  

 

Кәсіби стандарт «Қолмен электр доғалы дәнекерлеу» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы №269 

қосымшасы.  

WorldSkills кәсіби стандарты (бар 

болса)  

 

WorldSkills стандарттарының спецификациясы «Дәнекерлеу» WSC2019_WSSS10_Welding: Нұсқа: 1.0 

Күні: 24.10.18 

Білім деңгейі Техникалық және кәсіби 

ҰБШ деңгейі: Білікті жұмыс күші  

СБШ бойынша деңгейі: 3 

Білім беру бағдарламасының түрі Күндізгі 

БББ ерекшеліктері Кредиттік-модульдік оқыту жүйесі 

Кәсіби қызмет саласы: 

 

Электргазбен дәнекерлеуші жалпақ металдарды кесу және түрлі пішіндерді кесу және дәнекерлеу 

жұмыстарын орындайды. Ол қосылатын металдардың бөліктерін дәнекерлеу үшін дайындап, одан соң 

тігістерін тазартады. Көлденең, тігінен, төбесінен тігістерін дәнекерлейді. Раковиналардың жарықтарын 

дәнекерлеп, металл кесуді автоматты не жартылай автоматты машиналарда орындайды. Сызбаларды 

оқып, техникалық құжаттамалармен жұмыстанады. Қазіргі кезеңде электр және газбен дәнекерлеушіден 

жан – жақты білім, компьютер білімі талап етіледі. Металл құрылымдарын электрдоғалы және газдық 

дәнекерлеумен пісіреді. 

Еңбек қызметтері  Металдарды дәнекерлеу түрлерінің, қосылыстарының, жіктерінің  классификациясын білуі; 



 Қолмен доғалық және газ жалынымен, жартылай автоматты дәнекерлеуге арналған жабдықтарды 

білуі; 

 Әр түрлі конструкциядағы дәнекерлеудің ерекшеліктерін білуі; 

 Қолмен доғалық дәнекерлеудің жоғары өндірісті әдістерін білуі; 

 Дәнекерлеу қосылыстарының ақаулары мен жалпы жағдайларын бақылай білуі; 

Кәсіби қызметтің объекті(лері) Түлектер өнеркәсіпте, құрылыста, ауыл шаруашылығы салаларына жұмысқа орналаса алады. 

Оқу түрі Күндізгі  

Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай 

Кредиттер көлемі/сағат 180 кредит  

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 07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) мамандығы, 3W07150501- Электрогазымен дәнекерлеуші біліктілігі 

бойынша келесі нормативтік құжаттар негізінде құрастырылған: 

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

2. «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы» ҚР БжҒМ 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 бұйрығы. 

3. Кәсіби стандарт «Қолмен электр доғалы дәнекерлеу» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы №269 қосымшасы. 

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

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

5. «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.  

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. 

7. WorldSkills стандарттарының спецификациясы «Дәнекерлеу» WSC2019_WSSS10_Welding: Нұсқа: 1.0 Күні: 24.10.18  

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

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

Әділет министрлігінде 2018 жылғы 17 қазанда № 17564 болып тіркелді. 

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

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

қазанда № 17657 болып тіркелді. 

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

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

27 мамырда № 6976 тіркелді. 

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

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

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

  

Білім беру бағдарламасы кәсіби стандарт «Қолмен электр доғалы дәнекерлеу» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы №269 қосымшасы негізінде жасақталған. 

 

 

  



Білім беру бағдарламаларының құрылымы 

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

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

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

беруді бастағанға дейін алғашқы екі жыл ішінде ұйымдастырылады. 

Мамандық бейініне қарамастан міндетті жалпы білім беретін пәндерге мыналар жатады: 

• «Қазақ тілі» және «Қазақ әдебиеті» 

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

• «Шет тілі», 

• «Математика», 

• «Информатика», 

• «Қазақстан тарихы», 

• «Өзін-өзі тану» 

• «Дене шынықтыру», 

• «Бастапқы әскери-технологиялық дайындық». 

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

Жаратылыстану-математикалық бейіндегі тереңдетілген білім деңгейінің пәндеріне мыналар жатады: 

• «Физика», 

• «Химия». 

Стандартты білім деңгейінің пәндеріне мыналар жатады: 

• «Дүниежүзілік тарих», 

• «Биология». 

 

2. 07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) мамандығы, 3W07150501- Электрогазымен дәнекерлеуші біліктілігі келесі базалық 

модульдерді оқуды қамтиды ( 16 кредит / 384 сағат ) 

1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру; (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 

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

мамандықтары) 

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

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

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

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

білімнен кейінгі білім беру мамандықтары) 

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

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

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

 



3. Кәсіби модуль (101 кредит/2424 сағат) – білім беру бағдарламасының негізгі бөлімі. Оқытудың нәтижелерін, критерийлерін, 

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

талаптарды анықтау. 

 

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

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

ету ұйымы анықтайтын модульдер тізімі. 

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

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

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

Кәсіптік тәжірибе оқу, өндірістік болып бөлінеді. 

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

айқындалады. 

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

келісілген өндіріс орнында ынтымақтастық келісім-шарт негізінде жүзеге асырылады.  

07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) мамандығы, 3W07150501 - Электрогазымен дәнекерлеуші біліктілігі бойынша 

студенттердің кәсіптік дайындығы оқу дипломдық жобаны қорғап өз білімдерін көрсетумен аяқталады. 

 

БББ іске асыру мерзімі: 2 жыл 10 ай 

 

Жұмыс берушілердің негізгі талабы: 

Электргазбен дәнекерлеуші білуі тиіс: 

• газбен пісіруші және газбен кесуші аппараттардың, газ генераторларының, автоматты және жартылай автоматты электрмен 

дәнекерлеушілердің, кислородты және ацетиленді баллондардың, дәнекерлеу жандырғыштарының құрылыстары мен қызмет істеу 

принциптерін; 

• жандырғыш, редуктор, баллондарды пайдалану ережелерін; 

• ұстау әдістері мен негізгі тәсілдерін; 

• дәнекерлеу кезінде тігістерін бөлу формаларын; 

• қорғаныш газымен дәнекерлеу кезінде қорғанысты қамтамасыз ету ережесін; 

• дәнекерленуші қосылыстар мен тігістер тұрпаттарының түрлерін; 

• дәнекерлеу үшін бұйымдар қиқымдарын дайындау ережелерін; 

• сызбаларда дәнекерлеу тігістерін белгілеу және бөлу тұрпаттары; 

• дәнекерлеу кезінде қолданылатын электродтардың, металл мен қоспалардың, газ бен сұйықтардың негізгі қасиеттерін; 

• баллондағы газдың рұқсат етілетін қысымын; 

• дәнекерлеуде қолданылатын флюстердің таңбалары мен белгілерін; 

• бақылау – өлшеу приборларының қолдану шарттарын; 

• дәнекерлеу кезінде пайда болатын ақаулықтар себептерін және оларды ескерту тәсілдерін; 

• газ жалынының сипатын. 

 



Құзыреттер мен модульдер тізімі 

 

Базалық құзыреттіліктер Базалық модульдер 

БҚ 1. Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру БМ 01. Физикалық қасиеттерін дамыту және жетілдіру 

БҚ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану 

БМ 02. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану 

БҚ 3. Экономиканың базалық білімі мен кәсіпкерлік 

негіздерін қолдану 

БМ 03. Экономиканың базалық білімі мен кәсіпкерлік негіздерін қолдану 

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтендіру және 

бейімдеу үшін әлеуметтік ғылым негіздерін қолдану 

БМ 04. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтендіру және бейімдеу үшін әлеуметтік 

ғылым негіздерін қолдану 

Кәсіби құзыреттіліктер Кәсіби модульдер 

КҚ 1. Қолмен электр доғалы дәнекерлеуді орындау. КМ 1. Электр доғалы дәнекерлеу және кесу 

КҚ 2. Газды дәнекерлеу КМ 2. Газбен дәнекерлеу және кесуді орындау       

КҚ 3. Контактілі дәнекерлеуді орындау КМ 3. Орындалуы газды қорғау ортасында доғалық дәнекерлеу 

КҚ 4. Электронды-сәулелік, лазерлік дәнекерлеуді 

орындау. 

КМ 4. Контактілі дәнекерлеуді орындау 

КҚ 5. Газ-жалынды кесу бойынша дайындық 

жұмыстарын орындау 

КМ 5. Плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және кесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Біліктіліктің функционалдық талдауы 

 

 

Мамандық              Біліктілік                       Еңбек функциясы                           Кәсіби модульдер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07150500 - 

Дәнекерлеу 

ісі (түрлері 

бойынша) 

3W07150501- 

Электрогазымен 

дәнекерлеуші 

Қыздырылған газбен пісіруді 

орындау, қыздырылған 

құралмен дәнекерлеу және 

күрделі және жауапты 

конструкцияларды 

экструзиялық дәнекерлеу 

Кез келген күрделіліктегі 

конструкцияларды 

(жабдықтарды, бұйымдарды, 

тораптарды, құбырларды, 

бөлшектерді) газбен 

дәнекерлеу (Балқыту)  

Қыздырылған газбен, 

қыздырылған құралмен 

дәнекерленген өлшеу құралын 

қолдана отырып, күрделі және 

геометриялық өлшемдердің 

дәнекерлеу бойынша 

конструкторлық және 

өндірістік-технологиялық 

құжаттама талаптарына 

сәйкестігіне жауапты 

конструкцияларды бақылау 

КМ 1. Электр доғалы дәнекерлеу және кесу 

КМ 2. Газбен дәнекерлеу және кесуді орындау       

КМ 3. Орындалуы газды қорғау ортасында доғалық дәнекерлеу 

КМ 4. Контактілі дәнекерлеуді орындау 

КМ 5. Плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және кесу 



4. Оқу жұмыс жоспары 

  

I. ЖҰМЫС ОҚУ ҮРДІСІ/ ГРАФИК УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
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Шартты белгілер/ Условные обозначения: 

                                                     
ӨО/ПО - 

өндірістік оқыту/ 

производственно

е обучение 

     Д/К- Демалыс/ 

Каникулы 
   

АА/ ПА - Аралық  

аттестация/ 

Промежуточная 

аттестация     

Мк/ Пд - 

мерекелік күндер/ 

праздничные дни 
        

КТ/ ПП- Кәсіптік 

тәжірибе/ 

Производственна

я практика 

     
Дж/Пс - дала 

жиыны/ полевой 

сбор 

   
ҚА/ ИА-Қорытынды  

аттестация/ Итоговая 

аттестация 
                    



            

        

    

                    

                                                     

                                                     

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

                                                     

Курс 

Теориялық оқу/ 

Теоретическое обучение 

Аралық 

аттестатта

у/ 

Промежут

очная 

аттестатци

я 

Өндірістік 

оқыту/кәсіпті

к практика/ 

Производстве

нное 

обучение/ 

профессионал

ьная 

практика 

Дипломдық 

жобалау/ 

Дипломное 

проектирован

ие 

Қорытынды 

аттестаттау/ 

Итоговая 

аттестация 

В
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г
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В
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со
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Мереке                  

күндері/ 

Праздничные 

дни 

Демалыст
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Каникулы  

Оқу 

жылындағы              

барлық апта/                

Все недели в 

учебном году 

апта/н

еделя 

сағат/час

ы 

кредит/ 
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сағ

ат/ 

час
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кре
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кре
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кре
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часы 

кре

дит/ 

кре

дит

ы 

сағат/ 

часы 

кре

дит/ 

кре

дит

ы 

I 38 1368 57 72 3             60 1440 1 11 52 

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

Барлығ

ы/ Всего 
62 2232 93 

10

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

 

 

        
Қазақстан Республикасы 2017 жылғы "31"   

қазандағы  Білім және ғылым министрінің /№  553  

бұйрығына 173 қосымша/ Приложение 173 к 

приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября  2017 года  № 

553 

        

        

        

                              

III.ОҚУ ПРОЦЕССІНІҢ ЖОСПАРЫ / ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

                              

индекс 
Пән атауы/Наименование дисциплины 

Бақылау 

түрі/  Вид 

контроля 

Оқу уақытының көлемі/ Обьем учебного 

времени 

Курсқа және семестрге 

бөлу/ Распределение на 

курс и семестр 
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1
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а
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т
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/ 
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С
ем
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т
р

 1
 

С
ем

ес
т
р

 2
 

С
ем

ес
т
р

 3
 

С
ем

ес
т
р

 4
 

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

ЖББ/ООД 

00 

Жалпы білім беретін пәндер/ 

Общеобразовательные дисциплины 
5     57 

136

8 
856 488 0 24 720 648 0 0 

ЖББ/ООД 

01 

Міндетті компонент/ Обязательный 

компонент 
5     39 936 550 362 0 24 480 456     

ЖББ/ООД  

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

ЖББ/ООД  

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

ЖББ/ООД  

03 

Орыс тілі және әдебиеті/Русский язык и 

литература 
2   1 4 96 96       48 48     

ЖББ/ООД  

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

ЖББ/ООД  

05 
Математика/Математика 2   1 8 192 144 48     96 96     

ЖББ/ООД  

06 
Қазақстан тарихы/ История Казахстана 2   1 4 96 36 60     48 48     

ЖББ/ООД  

07 
Информатика/ Информатика     1 2 48 10 38     48       

ЖББ/ООД  

08 
Дене тәрбиесі/ Физическая культура     1 5 120   120     72 48     

ЖББ/ООД  

09 
Өзін өзі тану/ Самопознание     1 2 48 48         48     

ЖББ/ООД  

10 

Бастапқы әскери және технологиялық 

дайындық/ Начальная военная и 

технологическая подготовка 

    1 4 96 72     24 48 48     

ЖББ/ООД 

02 

Тереңдетілген деңгей/ Углубленный 

уровень:                    144 сағ. 2 пән/ 2 

предмета по 144 часов 

      12 288 194 94     144 144     

ЖББ/ООД 

11 
Химия/ Химия     1 6 144 112 32     72 72     

ЖББ/ООД 

12 
Физика және астрономия/ Физика и 2   1 6 144 82 62     72 72     



астрономия 

ЖББ/ООД 

03 

Стандарттық деңгей/ Стандартный 

уровень:                      72 сағ. 2 пән/ 2 

предмета по 72 часов 

0     6 144 112 32     96 48     

ЖББ/ООД 

13 
Биология/Биология     1 3 72 56 16     48 24     

ЖББ/ООД 

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

АА/ПА 

Аралық аттестаттау/ Промежуточная 

аттестация 
      3 72           72     

  

Кредит / барлық сағат саны/ всего 

часов 
      60 

144

0 
856 488 0 24 720 720 0 0 

  Деңгейі /Уровень: "Білікті жұмысшы 

кадрлар /Квалифицированные рабочие 

кадры" Біліктілігі/квалификация:  

3W07150501 – Электргазымен 

дәнекерлеуші /  Электрогазосварщик 

                          

БМ/ БМ 

00 
Базалық модульдер/ Базовые модули        10 240 32 208 0 0 0 0 96 144 

БМ/БМ 

01 

Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру/ Развитие и 

совершенствование физических 

качеств 

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

ОН/ РО 

1.1. 

Денсаулықты нығайту және салауатты 

өмір салты қағидаттарын сақтау/ 

Развитие и совершенствование 

физических качеств 

      2 48 0 48         24 24 

ОН/ РО 

1.2.  

Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық қабілеттерді 

жетілдіру/ Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические способности 

      2 48 0 48         24 24 

БМ/БМ 

02 

Ақпараттық-коммуникациялық және 

цифрлық технологияларды қолдану/ 

Применение информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

0 3 0 2 48 4 44 0 0 0 0 48 0 



ОН/ РО 

2.1. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негіздерін меңгеру/ 

Владеть основами информационно-

коммуникационных технологий 

      1 24 4 20         24   

ОН/ РО 

2.2.  

Ақпараттық-анықтамалық және 

интерактивті веб-порталдардың 

қызметтерін пайдалану/ Использовать 

услуги информационно-справочных и 

интерактивных   веб-порталов 

      1 24 0 24         24   

БМ/БМ 

03 

Экономиканың базалық білімін және 

кәсіпкерлік негіздерін қолдану/ 

Применение базовых знаний 

экономики и основ 

предпринимательства  

0 4 0 4 96 28 68 0 0 0 0 0 96 

ОН/ РО 

3.1.  

Экономикалық теория саласындағы 

негізгі мәселелерді меңгеру/ Владеть 

основными вопросами в области 

экономической теории 

      
0,

5 
12 12             12 

ОН/ РО 

3.2. 

Кәсіпорында болып жатқан 

экономикалық процестерді талдау және 

бағалау/ Анализировать и оценивать 

экономические процессы, происходящие 

на предприятии 

      
0,

5 
12 4 8           12 

ОН/ РО 

3.3.  

Әлемдік экономиканың даму үрдістерін, 

мемлекеттің «жасыл» экономикаға 

көшуінің негізгі міндеттерін түсіну/ 

Понимать тенденции развития мировой 

экономики, основные задачи перехода 

государства к «зеленой» экономике 

      1 24 4 20           24 

ОН/ РО 

3.4. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру мен жүргізудің 

ғылыми және заңнамалық негіздерін 

меңгеру/ Владеть научными и 

законодательными основами 

организации и ведения 

предпринимательской деятельности в 

Республике Казахстан 

      
1,

5 
36 4 32           36 



ОН/ РО 

3.5. 

Іскерлік қарым-қатынас этикасын сақтау/ 

Соблюдать этику делового общения 
      

0,

5 
12 4 8           12 

КМ/ПМ 

00 

Кәсіптік модульдер/ 

Профессиональные модули 
      47 

112

8 
68 556 0 504 0 0 444 684 

КМ/ПМ 

01 

Электр доғалы дәнекерлеу және кесу/ 

Выполнение электродуговой сварки и 

резки 

3 0 3 
9,

5 
228 16 176 0 36 0 0 228 0 

ОН/ РО 

1.1. 

Балқытылған электродпен қолмен 

доғалық дәнекерлеу бойынша дайындық 

жұмыстарын жүргізу / Проводить 

подготовительную работу по ручной 

дуговой сварке плавящимся покрытым 

электродом 

      1 24 4 20         24   

ОН/ РО 

1.2. 

Қолмен электр доғалы дәнекерлеу 

бойынша конструкторлық-

технологиялық құжаттаманы оқу/ Читать 

конструкторско-технологическую 

документацию по ручной 

электродуговой сварке 

      1 24 4 20         24   

ОН/ РО 

1.3.  

Технологиялық процеске сәйкес 

балқитын электродпен қапталған қолмен 

доғалы дәнекерлеуді орындау/ 

Выполнять ручную дуговую сварку 

плавящимся покрытым электродом 

согласно технологическому процессу 

      2 48 0 48         48   

ОН/ РО 

1.4. 

Технологиялық процеске сәйкес доғалық 

кесуді орындау/ Выполнять дуговую 

резку согласно технологическому 

процессу 

      2 48 0 48         48   

ОН/ РО 

1.5. 

Дәнекерленген тігістердің ақауларын, 

олардың рұқсат етілу дәрежесін бақылау-

өлшеу аспаптарының көмегімен анықтау/ 

Выявлять дефекты сварных швов, 

степень их допустимости с помощью 

контрольно-измерительных приборов 

      1 24 4 20         24   



ОН/ РО 

1.6. 

Балқитын электродпен доғалы 

дәнекерлеу, түйіспелі дәнекерлеу 

бойынша орындалған жұмыстардың 

сапасын бақылау/ Соблюдать требования 

предъявляемые к  качеству  дуговой 

сварки плавящимся покрытым 

электродом 

      1 24 4 20         24   

ОН/ РО 

1.7. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

1,

5 
36       36     36   

КМ/ПМ 

02 

Газбен дәнекерлеу және кесуді 

орындау/  Выполнение газовой сварки 

и резки 

3   3 9 216 14 130 0 72 0 0 216 0 

ОН/ РО 

2.1.   

Газбен дәнекерлеу бойынша дайындық 

жұмыстарын жүргізу/ Проводить 

подготовительные работы по газовой 

сварке 

      1 24 6 18         24   

ОН/ РО 

2.2.   

Газбен дәнекерлеу бойынша 

дайындаманы конструкторлық-

технологиялық құжаттамаға 

сәйкестендіруді орындау/ Выполнять 

идентификацию заготовки по газовой 

сварке на соответствие конструкторско-

технологической документации 

      1 24 4 20         24   

ОН/ РО 

2.3.  

Технологиялық процеске сәйкес газбен 

дәнекерлеу операцияларын орындау/ 

Выполнять операции по газовой сварке 

согласно технологическому процессу 

      2 48 0 48         48   

ОН/ РО 

2.4.   

Технологиялық процеске сәйкес газды 

кесу бойынша операцияларды орындау/ 

Выполнять операции по газовой резке 

согласно технологическому процессу 

      
1,

5 
36 0 36         36   

ОН/ РО 

2.5.  

Газбен дәнекерлеу және кесу 

жұмыстарын орындау сапасын бақылау/ 

Соблюдать требования предъявляемые к  

качеству  газовой сварки и резке 

      
0,

5 
12 4 8         12   

ОН/ РО 

2.6. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      3 72       72     72   



КМ/ПМ 

03 

Қорғаныш газдарының ортасында 

доғалық дәнекерлеуді орындау/ 

Выполнение дуговой сварки в среде 

защитных газов 

4   4 
7,

5 
180 10 98 0 72 0 0 0 180 

ОН/ РО 

3.1.  

Қорғаушы газдар ортасында 

балқымайтын электродпен қолмен 

доғалы дәнекерлеу, қорғаныш газдар 

ортасында жартылай автоматты доғалы 

дәнекерлеу бойынша дайындық 

жұмыстарын жүргізу/ Проводить 

подготовительные работы по ручной 

дуговой сварке неплавящимся 

электродом в среде защитных газов, 

полуавтоматической дуговой сварке в 

среде защитных газов 

      
0,

5 
12 2 10           12 

ОН/ РО 

3.2.  

Қорғаушы газдар ортасында доғалы 

дәнекерлеу бойынша конструкторлық-

технологиялық құжаттаманы оқу/ Читать 

конструкторско-технологическую 

документацию по дуговой сварке в среде 

защитных газов 

      1 24 4 20           24 

ОН/ РО 

3.3.  

Технологиялық процеске сәйкес 

қорғаушы газдар ортасында 

балқымайтын электродпен қолмен 

доғалы дәнекерлеуді, қорғаныш газдар 

ортасында жартылай автоматты доғалы 

дәнекерлеуді орындау/ Выполнять 

ручную дуговую сварку неплавящимся 

электродом в среде защитных газов, 

полуавтоматическую дуговую сварку в 

среде защитных газов согласно 

технологическому процессу 

      2 48 0 48           48 

ОН/ РО 

3.4.  

Қорғаныш газдары ортасында доғалы 

дәнекерлеу бойынша орындалған 

жұмыстардың сапасын бақылау/ 

Соблюдать требования, предъявляемые к 

качеству дуговой сварки в среде 

защитных газов 

      1 24 4 20           24 



ОН/ РО 

3.5. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      3 72       72       72 

КМ/ПМ 

04 

Контактілі дәнекерлеуді орындау /  

Выполнение контактной сварки 
4   4 6 144 16 56 0 72 0 0 0 144 

ОН/ РО 

4.1.  

Түйісу (престеу) дәнекерлеу 

машиналарында дәнекерлеу бойынша 

дайындық жұмыстарын жүргізу/ 

Проводить подготовительные работы по 

сварке на машинах контактной 

(прессовой) сварки 

      
0,

5 
12 4 8           12 

ОН/ РО 

4.2.  

Технологиялық процеске сәйкес түйісу 

және нүктелік түйісу дәнекерлеу 

бойынша операцияларды орындау/ 

Выполнять операции по стыковой и 

точечной контактной сварке согласно 

технологическому процессу 

      
1,

5 
36 8 28           36 

ОН/ РО 

4.3.  

Контактілі дәнекерлеу бойынша 

орындалған жұмыстың сапасын бақылау/ 

Соблюдать требования, предъявляемые к 

качеству контактной сварки 

      1 24 4 20           24 

ОН/ РО 

4.4. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      3 72       72       72 

КМ/ПМ 

05 

Плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және 

кесу/ Выполнение плазменной, 

лазерной сварки и резки 

4 0 4 15 360 12 96 0 252 0 0 0 360 

ОН/ РО 

5.1.  

Жабдықты плазмалық, лазерлік 

дәнекерлеуге және кесуге дайындау/ 

Подготовить оборудование к 

плазменной, лазерной сварке и резке 

      1 24 4 20           24 

ОН/ РО 

5.2.  

Технологиялық процеске сәйкес 

плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және 

кесу операцияларын орындау/ 

Выполнять операции по плазменной, 

лазерной сварке и резке согласно 

технологическому процессу 

      
2,

5 
60 4 56           60 



ОН/ РО 

5.3.  

Плазмалық, лазерлік дәнекерлеу және 

кесу бойынша орындалған жұмыстың 

сапасын бақылау/ Соблюдать контроль 

качества выполненной работы по 

плазменной, лазерной сварке и резке 

      1 24 4 20           24 

ОН/ РО 

5.4. 

Өндірістік оқыту/ Производственное 

обучение 
      

4,

5 
108       108       108 

ОН/ РО 

5.4. 

Кәсіптік оқыту/ Профессиональное 

обучение 
      6 144       144       144 

                              

АА/ПА Аралық аттестаттау/ Промежуточная 

аттестация 
      

4,

5 
108         0 72 18 18 

ҚА/ИА Қорытынды аттестаттау/ Итоговая 

аттестация 
      

1,

5 
36               36 

  

Міндетті оқыту бойынша жиыны/ 

Итого на обязательное обучение 
      

12

0 

288

0 

####

## 

#######

### 

###

## 

#ССЫЛ

КА! 
720 720 558 882 

Ф/Ф Факультативтік сабақтар/ 

Факультативные занятия 
        248                 

К/К Консультациялар/ Консультации         200                 

  
Барлығы/ Всего:         

332

8 
                

 
                     
                    

 

                             

  



5. Білім беру бағдарламасының (модульдердің) мазмұны 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек функциясы Кәсіби 

құзыреттіліктер 

Кәсіби 

модульдер 

Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері 

Бұл модуль қолмен 

доғалық дәнекерлеуді 

орындау үшін қажетті 

білім, білік және 

дағдыларды сипаттайды: 

- қорғаныс газдары 

ортасында балқымайтын 

электродпен (РАД); 

- балқитын жабынды 

электродпен (РДС) 

қолмен доғалы 

дәнекерлеу); 

- қорғаныс газдарының 

қоспасында (ПДС) 

балқитын электродпен 

жартылай автоматты 

доғалы дәнекерлеу. 

 

КҚ 1. Қолмен электр 

доғалы дәнекерлеуді 

орындау. 

КМ 1. Электр 

доғалы 

дәнекерлеу 

және кесу 

ОН/ РО 1.1. Жұмыс 

орнын қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкестігін тексеру. 

1.Слесарлық жұмыстарды жүргізеді. 

2 құрастыру және дәнекерлеу 

құрылғыларының дәнекерлеу жабдықтарының 

жұмыс қабілеттілігі мен жарамдылығын 

тексереді. 

3.Қолмен доғалы дәнекерлеу постының 

жабдықталуын тексереді. 

4.Техникалық құжаттамаға сәйкес қолмен 

доғалық дәнекерлеу (төсеу) үшін жабдықты 

реттейді. 

5.Конструкция элементтерін (бұйымдарды, 

тораптарды, Бөлшектерді) дәнекерлеу үшін 

құрастыру құралдарын қолданады. 

6. Конструкция элементтерін (бұйымдар, 

тораптар, бөлшектер) қолмен немесе 

механикаландырылған құралмен дәнекерлеуге 

тазалайды. 

7. Конструкция элементтерін (бұйымдарды, 

тораптарды, Бөлшектерді) дәнекерлеу үшін 

мүмкін болатын кеңістік жағдайларынан 

оңтайлысын таңдайды. 

8. Дәнекерлеу материалдарын дайындау және 

сақтау үшін жабдықтар мен жабдықтарды 

қолданады. 

9. Дәнекерлеу бекетінде техникалық қорғау 

газдарын беруді және пайдалануды 

қамтамасыз етеді. 

10. Технологиялық процеске сәйкес 

дәнекерлеу жұмыстарын орындау үшін 

электродтарды дайындайды. 

11 қорғаныс газдарының қоспасында 

балқитын электродпен жартылай автоматты 

доғалы дәнекерлеу постының жабдықталуын 

тексереді. 



12. Бұйымдардың жиектерін дәнекерлеуге 

дайындау ережелерін қолданады 

 

   ОН/ РО 1.2. Қолмен 

электр доғалы 

дәнекерлеу бойынша 

конструкторлық-

технологиялық 

құжаттаманы оқу 

1 Дәнекерленетін материалдардың негізгі 

топтары мен маркалары туралы білімдерін 

қолданады. 

2 Дәнекерлеу (Балқыту) материалдары, 

оларды дәнекерлеу процесіне дайындау және 

әдістері туралы білімдерін қолданады. 

3 Техникалық газдардың түрлерін, сапасын, 

дайындау әдістерін анықтайды. 

4 Дәнекерленген тігістердің ақауларының 

түрлерін, олардың рұқсат ету дәрежесін және 

оларды анықтау және жою әдістерін 

анықтайды. 

5.Дәнекерлеу және қосалқы жабдықтардың 

құрылысы, Бақылау-өлшеу аспаптарының 

мақсаты мен жұмыс шарттары, оларды 

пайдалану ережелері мен қолдану саласы 

туралы білімдерін пайдаланады. 

6.Дәнекерлеу үшін құрылымдық элементтерді 

құрастыру ережелерін сақтайды. 

7.Құрастыру, Технологиялық айлабұйымдар 

мен жабдықтардың түрлері мен мақсатын 

айқындайды. 

8.Шақтамалар мен қондырмалар жүйесі, 

дәлдік квалитеттері, кедір-бұдырлық 

параметрлері туралы білімдерін қолданады. 

9. Дәнекерлеу ісінің негіздерін біледі. 

10. Қорғаныс газдарын дайындау құралдарын 

пайдаланады. 

11. Жеке қорғаныс құралдары мен өрт сөндіру 

құралдарын пайдаланады. 

12. Алғашқы медициналық көмек көрсету 

ережелерін қолданады. 

 

   ОН/ РО 1.3. 

Технологиялық 

процеске сәйкес 

1. Қорғаныс газдарының ортасында ерімейтін 

электродпен қолмен доғалық дәнекерлеу, 

балқитын жабынды электродпен қолмен 



балқитын электродпен 

қапталған қолмен 

доғалы дәнекерлеуді 

орындау/ 

доғалық дәнекерлеу, қорғаныс газдарының 

қоспасында балқитын электродпен жартылай 

автоматты доғалық дәнекерлеу бойынша 

сызбаларды, технологиялық құжаттаманы 

оқиды. 

2. Қорғаныс газдарының ортасында ерімейтін 

электродпен қолмен доғалық дәнекерлеу, 

балқитын жабынды электродпен қолмен 

доғалық дәнекерлеу, қорғаныс газдарының 

қоспасында балқитын электродпен жартылай 

автоматты доғалық дәнекерлеу үшін бастапқы 

деректерді талдайды. 

3. Техникалық құжаттамаға сәйкес қорғаныс 

газдарының қоспасында балқитын 

электродпен жартылай автоматты доғалы 

дәнекерлеуге арналған жабдықты реттейді 

 

 

 

  ОН/ РО 1.4. 

Технологиялық 

процеске сәйкес 

доғалық кесуді 

орындау 

1 Бланкілердің түрін анықтайды. 

2.Конструкторлық-технологиялық 

құжаттаманы оқиды. 

3.Дайындамалар мен компоненттер мен 

құрастыру қондырғыларының ілеспе 

құжаттарын оқиды және талдайды. 

4.Дәнекерлеу кезіндегі негізгі технологиялық 

параметрлерді бақылайды (дәнекерлеу 

тогының күші, доғаның кернеуі және т.б.). 

5. Материалтану, Сызба геометриясы, 

сызбаларды рәсімдеу ережелері, Дәнекерлеу 

ісінің негіздері бойынша білімдерін 

қолданады 

 

   ОН/ РО 1.5 

Дәнекерленген 

тігістердің ақауларын, 

олардың рұқсат етілу 

дәрежесін бақылау-

өлшеу аспаптарының 

көмегімен анықтау 

1.Қыздыру режимін және металды алдын ала, 

ілеспе (қабатаралық) қыздыру бойынша 

жұмыстарды жүргізу тәртібін таңдайды. 

2 Дәнекерлеу бойынша өндірістік-

технологиялық құжаттаманың талаптарына 

сәйкес металды алдын ала, ілеспе 

(қабатаралық) қыздыру техникасын 

меңгерген. 



3 Қорғаныс газдары ортасында балқымайтын 

электродпен дәнекерлеу техникасын, 

дәнекерленген тігістің төменгі, тік және 

көлденең кеңістіктік жағдайында жауапсыз 

құрылымдардың қарапайым бөлшектерін 

балқитын электродпен қолмен доғалық 

дәнекерлеуді біледі. 

4 Өлшеу құралын қолдана отырып, қорғаныс 

газдарының ортасында балқымайтын 

электродпен дәнекерленген Бөлшектерді 

дәнекерлеу үшін жобалық және өндірістік 

және технологиялық құжаттаманың 

талаптарына геометриялық өлшемдердің 

сәйкестігін бақылайды. 

5 қолмен доғалық дәнекерлеуден кейін 

дәнекерленбеген электродпен дәнекерленген 

тігістерді тазартады. 

6. Ақаулар анықталған кезде ақаулардың 

орнын өздігінен тазартады және қайта 

қайнатады. 

7 Технологиялық процеске сәйкес дәнекерлеу 

режимдерін белгілейді. 

8. Жабдыққа орнатады және дәнекерлеу 

процесінің режимін сақтайды. 

9.Металды доғалы кесу техникасын 

меңгерген. 

өндірістік-технологиялық құжаттаманың 

талаптарына сәйкестігін бақылайды. 

 

   ОН/ РО 1.6. Балқитын 

электродпен доғалы 

дәнекерлеу, түйіспелі 

дәнекерлеу бойынша 

орындалған 

жұмыстардың 

сапасын бақылау 

1.Өлшеу құралын қолдана отырып, қорғаныс 

газдарының қоспасында жартылай автоматты 

доғалы дәнекерлеу арқылы дәнекерленген 

Бөлшектерді дәнекерлеу бойынша жобалық 

және өндірістік және технологиялық 

құжаттаманың талаптарына сәйкес 

геометриялық өлшемдерге сәйкестігін 

бақылайды. 

2. Бақыланатын атмосферасы бар камераларда 

жауапты конструкциялардың қорғаныш 



газдарының қоспасында балқитын 

электродпен жартылай автоматты доғалы 

дәнекерлеу техникасын меңгерген. 

3.Ақаулар анықталған кезде ақаулардың 

орнын өздігінен кесіп, қайтадан қайнатады. 

4..Технологиялық процеске сәйкес дәнекерлеу 

режимін белгілейді. 

5.Кез-келген күрделі және кез-келген 

жағдайда қорғаныс газдарының қоспасында 

балқитын электродпен жартылай автоматты 

доғалы дәнекерлеу техникасын меңгерген. 

Бұл модуль газды 

дәнекерлеу бойынша 

жұмыс істеу үшін қажетті 

білімдерді, біліктер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

 

 

КҚ 2. Газды 

дәнекерлеу 

      

КМ 2. Газбен 

дәнекерлеу 

және кесуді 

орындау      

ОН/ РО 2.1. Газбен 

дәнекерлеу бойынша 

дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

1. Газбен дәнекерлеуге (балқытуға) арналған 

жабдықтың жұмыс қабілеттілігін және 

жарамдылығын, сондай-ақ бекеттің 

жабдықталуын тексереді. 

2.Газды дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу 

жабдығын реттейді. 

3.Газбен дәнекерлеу (Балқыту) үшін 

дәнекерлеу тігісінің кеңістіктік жағдайын 

таңдайды. 

4.Газды дәнекерлеуге конструкция 

элементтерін (бұйымдарды, тораптарды, 

бөлшектерді) құрастыру үшін құрастыру 

айлабұйымдарын қолданады. 

5.Қолмен немесе механикаландырылған 

құралмен конструкция элементтерін 

(бұйымдар, тораптар, бөлшектер) газбен 

дәнекерлеуге тазалайды. 

6 жұмыста еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулықтың талаптарын сақтайды, жеке 

қорғаныс құралдарын пайдаланады. 

7.Құрастыру, Технологиялық айлабұйымдар 

мен жабдықтардың түрлері мен мақсатын 

айқындайды. 

8. Сызбаларды, технологиялық құжаттаманы 

оқиды, газбен дәнекерлеу жұмыстары үшін 

бастапқы деректерді талдайды. 

9. Негізгі типтер, құрылымдық элементтер, 

дәнекерлеу қосылыстарының өлшемдері және 



оларды сызбаларда белгілеу туралы білімді 

пайдаланады. 

10. Шақтамалар мен қондырмалар жүйесі, 

дәлдік квалитеттері, кедір-бұдырлық 

параметрлері туралы білімдерін қолданады 

 

   ОН/ РО 2.2 Газбен 

дәнекерлеу бойынша 

дайындаманы 

конструкторлық-

технологиялық 

құжаттамаға 

сәйкестендіруді 

орындау 

1.Газбен дәнекерлеуге арналған 

дайындамалардың түрін анықтайды. 

2.Конструкторлық-технологиялық 

құжаттаманы оқиды. 

3. Дайындамалар мен компоненттер мен 

құрастыру қондырғыларының ілеспе 

құжаттарын оқиды және талдайды. 

4. Материалтану, Сызба геометриясы, 

сызбаларды рәсімдеу ережелері бойынша 

білімдерін қолданады. 

 

 

  ОН 2.3. 

Технологиялық 

процеске сәйкес 

газбен дәнекерлеу 

операцияларын 

орындау 

1.Газбен дәнекерлеу (балқыту) үшін 

дәнекерлеу тігісінің кеңістіктік жағдайын 

таңдайды. 

2. Қыздыру режимін және жұмыс жүргізу 

тәртібін таңдайды, дәнекерлеу жөніндегі 

өндірістік-технологиялық құжаттаманың 

талаптарына сәйкес металды алдын ала, 

ілеспе (қабатаралық) қыздыру техникасын 

біледі. 

3.Дәнекерлеу жігінің барлық кеңістіктік 

жағдайларында жауапсыз 

конструкциялардың, күрделі және жауапты 

конструкциялардың қарапайым бөлшектерін 

газбен дәнекерлеу (балқыту)техникасын 

меңгерген. 

4.Өлшеу құралын қолдана отырып, газбен 

дәнекерлеу (балқытылған) арқылы 

дәнекерленген бөлшектерді геометриялық 

өлшемдердің газбен дәнекерлеу бойынша 

конструкторлық және өндірістік-

технологиялық құжаттама талаптарына 

сәйкестігін бақылайды. 

5.Газ баллондарын пайдалану ережелерін 



және тасымалданатын газ генераторларына 

қызмет көрсету ережелерін сақтайды 

 

   ОН  2.4. 

Технологиялық 

процеске сәйкес газды 

кесу бойынша 

операцияларды 

орындау 

1.Газбен дәнекерлеу нәтижелері бойынша 

ақауларды конструкторлық және өндірістік-

технологиялық құжаттама талаптарына 

сәйкестігін көзбен шолып анықтайды. 

2.Өлшеу құралдарын пайдаланады. 

3.Неке себептерін анықтайды, дәнекерлеу 

кезінде мүмкін болатын неке туралы 

ескертеді. 

4.Газбен дәнекерлеу кезінде анықталған 

ақауларды түзетеді. 

5. Газбен дәнекерлеу кезінде әртүрлі 

ақауларды анықтау әдістемесін қолданады. 

6. Газбен дәнекерлеу жұмыстары нәтижесінде 

пайда болатын беттердің ақауларының 

түрлерін анықтайды, газбен дәнекерлеу 

кезінде ақаулардың алдын алу шараларын 

және ақауларды жою тәсілдерін қолданады. 

   ОН/ РО 2.5. Газбен 

дәнекерлеу және кесу 

жұмыстарын орындау 

сапасын бақылау 

 1. Машиналардың жұмыс қабілеттілігін, 

жарамдылығын және түйіспелі (престеу) 

дәнекерлеу постының жабдықталуын 

тексереді. 

2. Контактілі дәнекерлеу (қаптау) үшін 

жабдықты реттейді. 

3. Конструкция элементтерін (бұйымдар, 

тораптар, бөлшектер) қолмен немесе 

механикаландырылған құралмен түйіспелі 

дәнекерлеуге тазалайды. 

4. Металды алдын ала, қатарлас (қабатаралық) 

жылытуды орындайды. 

5.Қолданылатын байланыс машиналарының 

жұмыс принципін және оларға қызмет 

көрсету ережелерін қолданады. 

6.Жұмыста еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулықтың талаптарын сақтайды. 

Бұл модуль контактілі 

дәнекерлеуді орындау 

КҚ 3. Контактілі 

дәнекерлеуді 

КМ 3. 

Орындалуы 

ОН/ РО 3.1. Қорғаушы 

газдар ортасында 

1. Машиналардың жұмыс қабілеттілігін, 

жарамдылығын және түйіспелі (престеу) 



үшін қажетті білім, білік 

және дағдыларды 

сипаттайды. 

 

орындау газды қорғау 

ортасында 

доғалық 

дәнекерлеу 

 

балқымайтын 

электродпен қолмен 

доғалы дәнекерлеу, 

қорғаныш газдар 

ортасында жартылай 

автоматты доғалы 

дәнекерлеу бойынша 

дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

дәнекерлеу постының жабдықталуын 

тексереді. 

2. Контактілі дәнекерлеу (қаптау) үшін 

жабдықты реттейді. 

3. Конструкция элементтерін (бұйымдар, 

тораптар, бөлшектер) қолмен немесе 

механикаландырылған құралмен түйіспелі 

дәнекерлеуге тазалайды. 

4. Металды алдын ала, қатарлас (қабатаралық) 

жылытуды орындайды. 

5.Қолданылатын байланыс машиналарының 

жұмыс принципін және оларға қызмет 

көрсету ережелерін қолданады. 

6.Жұмыста еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулықтың талаптарын сақтайды. 

   ОН/ РО 3.2. Қорғаушы 

газдар ортасында 

доғалы дәнекерлеу 

бойынша 

конструкторлық-

технологиялық 

құжаттаманы оқу 

1.Контактілі дәнекерлеуге арналған 

дайындамалардың түрін анықтайды. 

2.Конструкторлық-технологиялық 

құжаттаманы оқиды. 

3. Контактілі дәнекерлеу дайындамаларына 

ілеспе құжаттаманы оқиды және талдайды. 

4.Материалтану, Сызба геометриясы, 

сызбаларды рәсімдеу ережелері бойынша 

білімдерін қолданады. 

5.Шақтамалар мен қондырмалар жүйесін, 

дәлдік квалитеттерін, кедір-бұдырлық 

параметрлерін түсінуді көрсетеді 

   ОН/ РО 3.3. 

Технологиялық 

процеске сәйкес 

қорғаушы газдар 

ортасында 

балқымайтын 

электродпен қолмен 

доғалы дәнекерлеуді, 

қорғаныш газдар 

ортасында жартылай 

автоматты доғалы 

дәнекерлеуді орындау 

1. Көміртекті болаттан жасалған бұйымдарды, 

тораптар мен конструкцияларды және құрал-

саймандарды, конструкциялық және жылдам 

кесетін болаттан, түсті металдардан, 

қорытпалардан, металл емес материалдар мен 

құрал-саймандардан жасалған 

конструкциялар мен құбыржолдарды 

түйістіре және нүктелі түйістіре дәнекерлеуді 

жүргізеді. 

2. Ол бөліктерді, біліктерді, поршеньдермен 

штоктарды үйкеліспен және нүктелік 

дәнекерлеуді жүргізеді. 



3. Режимдерді таңдайды және түйіспелі және 

нүктелі түйіспелі дәнекерлеу машиналарының 

негізгі технологиялық параметрлерін 

анықтайды. 

4. Түйіспелі және нүктелі түйіспелі 

дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу 

қосылыстарының құрылымы мен берік 

көрсеткіштерін анықтайды. 

5. Түйіспелі және нүктелі контактілі 

дәнекерлеуден кейін бөлшектер мен 

бұйымдарды тазартады. 

 

   ОН/ РО 3.4. 

Қорғаныш газдары 

ортасында доғалы 

дәнекерлеу бойынша 

орындалған 

жұмыстардың 

сапасын бақылау 

1. Определяет визуально дефекты по 

результатам контактной сварки на 

соответствие требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации. 

2. Пользуется измерительными 

инструментами. 

Выявляет причины брака, предупреждает 

возможный брак при сварочной работе, а 

также, исправляет выявленные дефекты при 

контактной сварке. 

 

   ОН/ РО 4.1. Түйісу 

(престеу) дәнекерлеу 

машиналарында 

дәнекерлеу бойынша 

дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

1.Машиналардың жұмыс қабілеттілігі мен 

жарамдылығын, бекеттің жабдықталуын 

тексереді, 

электронды-сәулелік дәнекерлеу. 

2.Электронды сәулелік дәнекерлеуге арналған 

жабдықты реттейді. 

3.Дәнекерлеу қондырғыларын іске қосады 

және дәнекерленетін металдардың маркасы 

мен қалыңдығына, сондай-ақ қосылыстардың 

түріне байланысты дәнекерлеу режимдерін 

белгілейді. 

4.Вакуумдық жүйелерге, вакуумдық 

сорғыларға және дәнекерлеу қондырғыларына 

қызмет етеді. 

5.Металды алдын ала, қатарлас (қабатаралық) 



жылытуды орындайды. 

6. Лазерлік дәнекерлеу бойынша берілген 

операцияларды орындау үшін 

қондырғыларды дайындайды. 

7.Белгілейді бөлшектер дәнекерлеу үшін 

қызмет көрсетеді қоректендіруші құрылғы 

кернеу, сондай-ақ приготавливает 

микрошлифы. 

 

Бұл модуль электронды-

сәулелік, лазерлік 

дәнекерлеуге қажетті 

білімдерді, біліктер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

КҚ 4. Электронды-

сәулелік, лазерлік 

дәнекерлеуді 

орындау 

КМ 4. 

Контактілі 

дәнекерлеуді 

орындау 

  

   ОН/ РО 4.2. 

Технологиялық 

процеске сәйкес 

түйісу және нүктелік 

түйісу дәнекерлеу 

бойынша 

операцияларды 

орындау 

1. Электронды-сәулелік, лазерлік дәнекерлеу 

бойынша сызбаларды, технологиялық 

құжаттаманы оқиды. 

2. Электронды-сәулелік және лазерлік 

дәнекерлеуді орындау үшін бастапқы 

деректерді талдайды. 

3.Шақтамалар мен қондырмалар жүйесі, 

дәлдік квалитеттері, кедір-бұдырлық 

параметрлері туралы білімді пайдаланады 

   ОН/ РО 4.3.  

Контактілі дәнекерлеу 

бойынша орындалған 

жұмыстың сапасын 

бақылау 

1. Құрамы бойынша біртекті металдар мен 

олардың қорытпаларынан сынауға 

ұшырамайтын бөлшектерді дәнекерлеуді 

жүргізеді. 

2.Вакуумдық жүйенің жұмысын бақылау-

өлшеу аспаптары бойынша соруды 

бақылауды және бақылауды орындайды. 

3. Дәнекерлеу қондырғыларының жоғары 

кернеулі қоректендіру құрылғыларына қызмет 

көрсетуді орындайды. 

4.Сыналатын тік және көлденең 

жазықтықтарда, легирленген болаттан, түсті 

металдар мен қорытпалардан жасалған 

күрделілігі әртүрлі тораптар мен бөлшектерді 

дәнекерлеуді жүргізеді. 

Бұл модуль газ-жалынды КҚ 5. Газ-жалынды КМ 05. ОН/ РО 5.1. 1. Газды кесуге арналған жабдықты реттейді. 



кесу бойынша дайындық 

жұмыстарын орындау 

үшін қажетті білімдерді, 

біліктер мен дағдыларды 

сипаттайды. 

 

кесу бойынша 

дайындық 

жұмыстарын 

орындау 

Плазмалық, 

лазерлік 

дәнекерлеу 

және кесу 

 

Жабдықты 

плазмалық, лазерлік 

дәнекерлеуге және 

кесуге дайындау 

2. Металды алдын ала, қатарлас (қабатаралық) 

жылытуды, жауапты емес конструкциялардың 

қарапайым бөлшектерін газбен кесуді 

орындайды. 

3. Өлшеу құралдарын қолдана отырып, 

геометриялық өлшемдердің кесу бойынша 

конструкторлық және өндірістік-

технологиялық құжаттаманың талаптарына 

сәйкестігін бақылайды. 

4. Жұмыста еңбекті қорғау жөніндегі 

нұсқаулықтың талаптарын сақтайды. 

5. Жеке және ұжымдық қорғаныс құралдары 

мен өрт сөндіру құралдарын пайдаланады. 

6. Көрсету ережелерін қолданады. 

7. Конструкция элементтерін (бұйымдарды, 

тораптарды, бөлшектерді) кесу үшін 

дәнекерлеу жігінің кеңістік жағдайы бойынша 

білімді пайдаланады 

   ОН/ РО 5.2. 

Технологиялық 

процеске сәйкес 

плазмалық, лазерлік 

дәнекерлеу және кесу 

операцияларын 

орындау 

1. Конструкция элементтерін (бұйымдарды, 

тораптарды, бөлшектерді) құрастыру үшін 

құрастыру айлабұйымдарын қолданады. 

2.Конструкция элементтерін (бұйымдарды, 

тораптарды, бөлшектерді) кесуге дайындау, 

дәнекерлеу жіктерін тазалау және кесуден 

кейін беткі ақауларды жою үшін қолмен және 

механикаландырылған құралдарды пайдалану 

әдістері туралы білімін көрсетеді. 

3. Өлшеу құралдарын (балқытылған) қолдана 

отырып, геометриялық өлшемдердің 

конструкторлық және өндірістік-

технологиялық құжаттаманың кесу 

талаптарына сәйкестігін бақылайды. 

   ОН/ РО 5.3. 

Плазмалық, лазерлік 

дәнекерлеу және кесу 

бойынша орындалған 

жұмыстың сапасын 

бақылау 

1. Сызбалар мен технологиялық құжаттаманы 

оқиды. 

2. Кесу жұмысын орындау үшін бастапқы 

деректерді талдайды: 

- Шақтамалар мен қондырмалар жүйесі, 

дәлдік квалитеттері, кедір-бұдырлық 

параметрлері, 



- Жұмыс сызбаларындағы белгілер Өлшем, 

пішін және беттердің өзара орналасуы, 

беттердің кедір-бұдырлығы. 

3. Машина жасау сызбасының негіздері 

туралы білімдерін көрсетеді 

 

 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек функциялары Модуль атауы және 

коды 

Оқыту нәтижесі Білім Дағдылары, іскерліктері 

Базалық модульдер 

Бұл модуль дене 

қасиеттерін және 

олармен байланысты 

қабілеттерін жетілдіру 

үшін қажетті білімдерді, 

икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды.  

БМ 01. Дене 

қасиеттерін дамыту 

және жетілдіру 

1) Денсаулықты 

нығайту және 

салауатты өмір 

салты қағидаттарын 

сақтау 

2) Дене қасиеттері 

мен 

психофизиологиялық 

қабілеттерді 

жетілдіру 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар: икемдер мен 

дағдыларды үнемі жетілдіру 

жағдайында денсаулықты 

нығайтуды; кәсіптік маңызды 

дене және психомоторлық 

қабілеттерін дамытуды; өзін-өзі 

бақылау және ағзаның 

функционалдық жағдайын 

бағалау дағдыларын меңгеруді 

үйренеді. 

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар: дене 

тәрбиесінің әлеуметтік-

биологиялық және 

психофизиологиялық 

негіздерін; дене және 

спорттық өзін-өзі жетілдіру 

негіздерін; салауатты өмір 

салты негіздерін меңгереді. 

 

Бұл модуль кәсіптік 

қызметте ақпараттық-

коммуникациялық  және 

цифрлық 

технологияларды 

қолдану үшін қажетті 

білімдерді, икемдер мен 

дағдыларды сипаттайды.   

БМ 02. Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

1) Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар 

негіздерін меңгеру 

2) Ақпараттық-

анықтамалық және 

интерактивті веб-

порталдардың 

қызметтерін 

пайдалану 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар: цифрлық форматта 

жұмыс істеуді; «Цифрлық 

Қазақстан» бағдарламасының, 

«Қазақстан Республикасының 

Электрондық үкімет» сервисінің 

ресурстарын пайдалануды;  

кәсіптік қызметте ақпараттық 

қауіпсіздікті сақтауды үйренеді. 

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар:  

интернеттің цифрлық 

технологиялары мен 

ресурстарын; ақпараттық-

коммуникативтік 

технологиялардың 

мүмкіндіктерін меңгереді. 

Бұл модуль қазіргі 

заманғы экономикалық 

жүйенің қызмет ету 

заңдылықтары мен 

механизмдері туралы 

БМ 03. 

Экономиканың 

базалық білімін және 

кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану 

1) Экономикалық 

теория саласындағы 

негізгі мәселелерді 

меңгеру 

2) Кәсіпорында 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар: негізгі экономикалық 

мәселелерді, экономика 

теориясының тұжырымдамалық 

ережелерін және бизнес 

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар: 

экономикалық теория 

негіздерін; экономикалық 

жүйелердің жалпы 



кешенді түсініктерді, 

кәсіпкерлік және іскерлік 

қарым-қатынас мәдениеті  

қалыптастыру үшін 

қажетті білімдерді, 

икемдер мен дағдыларды 

сипаттайды.   

 

болып жатқан 

экономикалық 

процестерді талдау 

және бағалау 

3) Әлемдік 

экономиканың даму 

үрдістерін, 

мемлекеттің 

«жасыл» 

экономикаға 

көшуінің негізгі 

міндеттерін түсіну 

4) Қазақстан 

Республикасында 

кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру мен 

жүргізудің ғылыми 

және заңнамалық 

негіздеріне ие болу 

5) Іскерлік қарым-

қатынас этикасын 

сақтау 

негіздерін түсінуді; сауатты 

іскерлік қарым-қатынас 

дағдыларын қолдануды 

үйренеді. 

 

негіздерін; макроэкономика 

негіздерін; экономиканың 

өзекті мәселелерін; «Жасыл 

экономиканың» негізгі 

міндеттерін; кәсіпкерлік 

қызмет негіздерін; іскерлік 

қарым-қатынас негіздерін 

меңгереді. 

 

Бұл модуль әлемнің 

философиялық бейнесін 

зерттеу негізінде ойлау 

мәдениетін 

қалыптастыру; 

мәдениеттің мәні мен 

мақсатын түсіну; 

азаматтық құқықтар мен 

міндеттерді ұстану;  

қоғамның даму 

заңдылықтары мен 

перспективаларын, 

қазіргі әлемнің 

әлеуметтік-саяси 

үдерістерінің даму 

үрдістерін түсіну үшін 

қажетті білімдер, 

БМ 04. Қоғам мен 

еңбек ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

1) Төзімділік пен 

белсенді жеке 

ұстанымды 

қалыптастыратын  

моральдық-

адамгершілік 

құндылықтар мен 

нормаларды түсіну 

2) Әлемдік 

өркениеттегі 

Қазақстан 

Республикасы 

халықтарының 

мәдениетінің рөлі 

мен орнын түсіну 

3) Құқықтың негізгі 

салалары туралы 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар: негізгі философиялық 

ұғымдарды пайдалануды; 

философияның негізгі мәселесін 

және диалектика заңдарын 

түсінуді; әлемдік өркениеттегі 

Қазақстан Республикасы 

халықтарының мәдениетінің рөлі 

мен орнын талдауды; 

жалпыадамзаттық адамгершілік 

құндылықтар мен гуманистік 

дүниетаным негізінде төзімділік 

танытуды; адам баласын жек 

көрушілік, экстремистік, 

радикалды және лаңкестік 

идеологияларды терістеуді; 

құқық нормаларын сақтауды; 

Модульді игеру нәтижесінде 

білім алушылар: 

философияның негізгі 

ұғымдары мен 

заңдылықтарын; мәдениет, 

дін және өркениеттерді; 

мемлекеттік-құқықтық 

қатынастар мен құбылыстар 

жүйесін; азаматтар мен 

басқа да саясат 

субъектілерінің қоғамдағы 

өзара қарым-қатынастары 

жүйесінің қызмет етуін 

меңгереді. 

 



икемдер мен 

дағдыларды,  

сипаттайды. 

 

мәліметтерді 

меңгеру 

4) Әлеуметтану мен 

саясаттанудың 

негізгі түсініктерін 

меңгеру 

әлеуметтік өзара іс-қимыл 

барысында қалыптасқан 

әлеуметтік және саяси 

қатынастар жүйесіне 

бағдарлауды үйренеді. 

 

Кәсіптік модульдер 

Бұл модуль қолмен 

доғалық дәнекерлеуді 

орындау үшін қажетті 

білім, білік және 

дағдыларды сипаттайды: 

- қорғаныс газдары 

ортасында балқымайтын 

электродпен (РАД); 

- балқитын жабынды 

электродпен (РДС) 

қолмен доғалы 

дәнекерлеу); 

- қорғаныс газдарының 

қоспасында (ПДС) 

балқитын электродпен 

жартылай автоматты 

доғалы дәнекерлеу. 

 

КМ 1. Электр доғалы 

дәнекерлеу және кесу 

1) Жұмыс орнын 

қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкестігін тексеру 

2) Қолмен электр 

доғалы дәнекерлеу 

бойынша 

конструкторлық-

технологиялық 

құжаттаманы оқу 

3) Технологиялық 

процеске сәйкес 

балқитын 

электродпен 

қапталған қолмен 

доғалы дәнекерлеуді 

орындау 

4) Технологиялық 

процеске сәйкес 

доғалық кесуді 

орындау 

5) Дәнекерленген 

тігістердің 

ақауларын, олардың 

рұқсат етілу 

дәрежесін бақылау-

өлшеу аспаптарының 

көмегімен анықтау 

6) Балқитын 

электродпен доғалы 

дәнекерлеу, 

түйіспелі дәнекерлеу 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар игеруі тиіс: қорғаныс 

газдарының ортасында ерімейтін 

электродпен қолмен доғалық 

дәнекерлеу, балқитын жабық 

электродпен қолмен доғалық 

дәнекерлеу, сондай-ақ 

технологиялық процеске сәйкес 

қорғаныс газдарының 

қоспасында балқитын 

электродпен жартылай 

автоматты доғалық дәнекерлеу 

жұмыстарын орындау. 

жеке қорғану құралдарын, өрт 

сөндіру және алғашқы 

медициналық көмек көрсету 

ережелерін қолдану. 

қорғаныс газдары ортасында 

ерімейтін электродпен қолмен 

доғалық дәнекерлеу, балқитын 

жабынды электродпен қолмен 

доғалық дәнекерлеу, қорғаныс 

газдарының қоспасында 

балқитын электродпен жартылай 

автоматты доғалық дәнекерлеу 

бойынша сызбаларды, 

технологиялық құжаттаманы, 

конструкторлық және 

технологиялық құжаттаманы 

оқу. 

Модульді оқу нәтижесінде 

білім алушылар игеруі тиіс: 

техникалық құжаттамаға 

сәйкес қолмен доғалы 

дәнекерлеуге (балқытуға) 

арналған жабдықты баптау; 

конструкция элементтерін 

(бұйымдарды, тораптарды, 

бөлшектерді) дәнекерлеуге 

құрастыру үшін құрастыру 

құралдарын қолдану, 

Техникалық құжаттамаға 

сәйкес қорғаныш 

газдарының қоспасында 

балқитын электродпен 

жартылай автоматты доғалы 

дәнекерлеуге арналған 

жабдықты баптау. 

 



бойынша 

орындалған 

жұмыстардың 

сапасын бақылау 

Бұл модуль газды 

дәнекерлеу бойынша 

жұмыс істеу үшін 

қажетті білімдерді, 

біліктер мен дағдыларды 

сипаттайды. 

КМ 2. Газбен 

дәнекерлеу және 

кесуді орындау 

1) Газбен дәнекерлеу 

бойынша дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

2) Газбен дәнекерлеу 

бойынша 

дайындаманы 

конструкторлық-

технологиялық 

құжаттамаға 

сәйкестендіруді 

орындау 

3) Технологиялық 

процеске сәйкес 

газбен дәнекерлеу 

операцияларын 

орындау 

4) Технологиялық 

процеске сәйкес 

газды кесу бойынша 

операцияларды 

орындау 

5) Газбен дәнекерлеу 

және кесу 

жұмыстарын 

орындау сапасын 

бақылау 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар игеруі тиіс: жеке 

қорғану құралдарын, өрт сөндіру 

және 

алғашқы медициналық көмек 

көрсету ережелерін қолданады. 

сызбаларды, газбен дәнекерлеу 

бойынша технологиялық 

құжаттаманы, конструкторлық-

технологиялық құжаттаманы оқу 

дайындамалар мен 

компоненттерге және құрастыру 

қондырғыларына ілеспе 

құжаттаманы талдау. 

жұмыста еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтың 

талаптарын сақтау, сондай-ақ 

газ баллондарын пайдалану 

ережесі және тасымалданатын 

газ генераторларына қызмет 

көрсету ережесі 

газбен дәнекерлеу бойынша 

орындалған жұмыстың сапасын 

бақылауды қамтамасыз ету, 

газбен дәнекерлеу жұмыстары 

нәтижесінде пайда болған 

беттердің ақауларының түрлерін 

анықтау, газбен дәнекерлеу 

кезінде ақаулардың алдын алу 

шараларын және ақауларды жою 

әдістерін қолдану. 

Модульді оқу нәтижесінде 

білім алушылар игеруі тиіс: 

технологиялық процеске 

сәйкес газбен дәнекерлеу 

бойынша операциялар 

алгоритмі, жауапсыз 

конструкциялардың, күрделі 

және жауапты 

конструкциялардың 

қарапайым бөлшектерін 

газбен Дәнекерлеу 

(Балқыту)техникасы. газды 

дәнекерлеу бойынша 

конструкторлық және 

өндірістік-технологиялық 

құжаттама талаптарына 

геометриялық өлшемдердің 

сәйкестігіне газбен 

дәнекерлеу арқылы 

(балқытылған) 

дәнекерленген өлшеу 

құралдарының принципі. 

Бұл модуль контактілі 

дәнекерлеуді орындау 

үшін қажетті білім, білік 

және дағдыларды 

КМ 3. Орындалуы 

газды қорғау 

ортасында доғалық 

дәнекерлеу 

1) Қорғаушы газдар 

ортасында 

балқымайтын 

электродпен қолмен 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар: түйіспелі 

дәнекерлеуге (балқытуға) 

арналған Жабдықты 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім алушылар 

мыналарды меңгереді: 

көміртекті болаттан 



сипаттайды. 

 

 доғалы дәнекерлеу, 

қорғаныш газдар 

ортасында жартылай 

автоматты доғалы 

дәнекерлеу бойынша 

дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

2) Қорғаушы газдар 

ортасында доғалы 

дәнекерлеу бойынша 

конструкторлық-

технологиялық 

құжаттаманы оқу 

3) Технологиялық 

процеске сәйкес 

қорғаушы газдар 

ортасында 

балқымайтын 

электродпен қолмен 

доғалы дәнекерлеуді, 

қорғаныш газдар 

ортасында жартылай 

автоматты доғалы 

дәнекерлеуді 

орындау 

4) Қорғаныш 

газдары ортасында 

доғалы дәнекерлеу 

бойынша 

орындалған 

жұмыстардың 

сапасын бақылау 

баптауды,металды алдын ала, 

ілеспе (қабатаралық) жылытуды 

орындауды, түйіспелі 

дәнекерлеу дайындамаларына 

ілеспе құжаттаманы оқып, 

талдауды, материалтану, Сызба 

геометриясы бойынша білімді 

пайдалануды, ақау себептерін 

анықтауды, дәнекерлеу жұмысы 

кезінде мүмкін болатын 

ақаулардың алдын алуды, 

сондай-ақ түйіспелі дәнекерлеу 

кезінде анықталған ақауларды 

түзетуді үйренеді. 

жасалған бұйымдарды, 

тораптар мен 

конструкцияларды және 

құрал-саймандарды, 

конструкциялық және 

жылдам кесетін болаттан 

жасалған конструкциялар 

мен құбыржолдарды, Түсті 

металдарды, қорытпаларды, 

металл емес материалдар 

мен құралдарды түйістіре 

және нүктелі түйістіре 

дәнекерлеу, 

поршеньдері бар бөліктерді, 

біліктерді, штоктарды 

үйкеліспен түйістіре және 

нүктелі дәнекерлеу, 

түйіспелі және нүктелі 

түйіспелі дәнекерлеу 

машиналарының негізгі 

технологиялық 

параметрлері. 

түйіспелі және нүктелі 

түйіспелі дәнекерлеуге 

арналған дәнекерлеу 

қосылыстарының құрылымы 

мен басқа көрсеткіштері, 

қолданылатын түйіспелі 

машиналардың жұмыс 

принципі және оларға 

қызмет көрсету ережелері. 

Бұл модуль электронды-

сәулелік, лазерлік 

дәнекерлеуге қажетті 

білімдерді, біліктер мен 

дағдыларды сипаттайды. 

 

КМ 4. Контактілі 

дәнекерлеуді орындау 

1) Түйісу (престеу) 

дәнекерлеу 

машиналарында 

дәнекерлеу бойынша 

дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

2) Технологиялық 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар мыналарды меңгереді: 

электронды-сәулелік 

дәнекерлеуге (балқытуға) 

арналған жабдықты күйге 

келтіру, вакуумдық жүйелерге, 

вакуумдық сорғыларға және 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім алушылар 

мыналарды меңгереді: 

құрамы бойынша біртекті 

металдар мен олардың 

қорытпаларынан жасалған 

сынауға ұшырамайтын 



процеске сәйкес 

түйісу және нүктелік 

түйісу дәнекерлеу 

бойынша 

операцияларды 

орындау 

3)  Контактілі 

дәнекерлеу бойынша 

орындалған 

жұмыстың сапасын 

бақылау 

дәнекерлеуге арналған 

агрегаттарға қызмет көрсету, 

металды алдын ала, ілеспе 

(қабатаралық) жылытуды 

орындау, шығарылатын өнімнің 

сапасын нормативтік талаптарға 

сәйкес бағалау 

Бөлшектерді дәнекерлеу, 

сынауға ұшырайтын тік 

және көлденең 

жазықтықтарда дәнекерлеу, 

легирленген болаттан, түсті 

металдар мен 

қорытпалардан жасалған 

күрделілігі әртүрлі тораптар 

мен Бөлшектерді 

дәнекерлеу, тораптар мен 

бөлшектердің түйіскен 

жіктерін электронды 

сәулемен вакуумда 

дәнекерлеу, вакуумдық 

тығыздыққа сыналатын 

тораптарды дәнекерлеу. 

Бұл модуль газ-жалынды 

кесу бойынша дайындық 

жұмыстарын орындау 

үшін қажетті білімдерді, 

біліктер мен дағдыларды 

сипаттайды. 

 

КМ 05. Плазмалық, 

лазерлік дәнекерлеу 

және кесу 

 

1) Жабдықты 

плазмалық, лазерлік 

дәнекерлеуге және 

кесуге дайындау 

2) Технологиялық 

процеске сәйкес 

плазмалық, лазерлік 

дәнекерлеу және 

кесу операцияларын 

орындау 

3) Плазмалық, 

лазерлік дәнекерлеу 

және кесу бойынша 

орындалған 

жұмыстың сапасын 

бақылау 

Модульді зерделеу кезінде білім 

алушылар: жабдықтың жұмыс 

қабілеттілігін, жарамдылығын 

және газбен кесу бекетінің 

жабдықталуын тексеруді; 

бақылау - өлшеу аспаптарын 

қолдануды; газ жалынымен кесу 

жөніндегі конструкторлық-

технологиялық құжаттаманы 

оқуды үйренеді. 

Модульді зерделеу 

нәтижесінде білім алушылар 

мыналарды меңгереді: 

конструкция элементтерін 

(бұйымдарды, тораптарды, 

бөлшектерді) кесу үшін 

дәнекерлеу жігінің 

кеңістіктік жағдайы; 

жұмыста еңбекті қорғау 

жөніндегі нұсқаулықтың 

талаптары, бақылау-өлшеу 

аспаптарының мақсаты; 

машина жасау сызбасының 

негіздері, конструкция 

элементтерін (бұйымдарды, 

тораптарды, бөлшектерді) 

кесуге дайындау, дәнекерлеу 

жіктерін тазарту және 

кескеннен кейін беткі 

ақауларды жою үшін қолмен 

және механикаландырылған 

құралдарды пайдалану 

әдістері. 



6. Жабдықтардың тізімі (07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) мамандығы бойынша) 

 

№ Атауы Техникалық сипаттама Құрылғының тағайындалуы Құрылғы 

пайдалан

ылатын 

модуль 

(дер) 

Ескерту 

1 

 

Дәнекерлеу электродтары   ГОСТ 9466-75 сәйкес 

электродтар стандартты 

жабын қалыңдығына 

сәйкес түрлерге бөлінеді. 

Классификация D 

бұйымының жалпы 

диаметрінің штанганың 

көлденең қимасына d 

қатынасын есептеуге 

негізделген. Осы 

параметрге сәйкес 

электродтар дайындалады: 

    жұқа, D/d >1,2 – 

белгілеу M; 

    орташа өлшемді - 1,2-

ден 1,45-ке дейін, С 

әрпімен белгіленген; 

    қалың - 1,45-1,8, D 

әрпімен белгіленеді; 

    әсіресе қалың, 

параметрлердің қатынасы 

1,8 (Г) артық. 

Зертханалық жұмыстар мен 

эксперименттер тізімі 

КМ 01,  

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04, 

КМ 05  

2 Толтырғыш өзек Толтырғыш өзек – 

металдан жасалған өзек, 

жасанды полимер. Кесуде 

0,5-1 м, қамшы 5-6 м, 

шығанақтарда сатылады. 

Жеке түйіспелі 

қосылыстар қоспаларсыз 

жасалады. Қосылу 

технологиясы дерлік 

бірдей. Энергия түріндегі 

Тігіс кеңістігін толтыру үшін 

балқымалы электродты 

қолданбай дәнекерлеу 

жұмыстары дәнекерлеу 

штангасының көмегімен жүзеге 

асырылады. 

КМ 01,  

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04, 

КМ 05 

 



және балқу 

температурасының 

айырмашылығы. 

3 Газ оттығы 

 

Оттықтың инжекторлы 

және инжекторсыз газбен 

жабдықтау механизмі бар. 

Ол 2 газды біріктіріп, 

жанғыш қоспаны алған 

кезде газ тәрізді 

материалдармен жұмыс 

істей алады. Сұйық 

саптамалар оттегі 

ағынымен шашылған 

бензинді немесе керосинді 

пайдаланады. 

Газбен дәнекерлеу үшін тар 

жалынмен температура 

реттелетін жалын қажет. Осы 

мақсатта әртүрлі жанғыш 

заттарды оттегімен 

араластыруға және жану 

температурасы жоғары жалын 

алуға мүмкіндік беретін газ 

оттығы қолданылады. Тұтқаны 

конструкциясы және оның 

өлшемдері тігістің кез келген 

кеңістіктік жағдайында жұмыс 

істеуге арналған. Жалпы жұмыс 

принципі бар газ 

қыздырғыштарының бірнеше 

конструкциялары бар. 

КМ 01,  

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04, 

КМ 05 

 

4 Электродтарға арналған 

ұстағыштар 

Барлық электр дәнекерлеу 

жабдықтары ток күшімен, 

номиналды кернеумен 

сипатталады. Сонымен 

қатар, электрод 

ұстағыштары келесі 

деректермен сипатталады: 

    ток өткізетін 

элементтермен жақсы 

байланыс; 

    электродты күшті 

бекіту; 

    сенімділік; 

    өлшемдері; 

    оқшаулағыш 

материалдың сапасы; 

    электродтың тұтқаға 

қатысты айналуы; 

    кепілдік қызмет мерзімі. 

Дәнекерлеу ұстағышымен 

жұмыс құрғақ бөлмеде немесе 

ашық ауа-райында жүзеге 

асырылады. Электрод 

ұстағышы орындалатын 

жұмыстың қуатына және 

материал түріне қарай 

таңдалады. 

КМ 01,  

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04, 

КМ 05 

 



5 Дәнекерлеу 

трансформаторы 

TDM маркалы 

дәнекерлеуге арналған 

түрлендіргіштер бірнеше 

параметрлер бойынша 

жіктеледі. 

Қосылу үшін қажетті желі 

түріне сәйкес құрылғылар 

шығарылады: 

    - шағын үй немесе 

гараж жұмыстарына 

пайдалануға мүмкіндік 

беретін тұрмыстық 

айнымалы токпен жұмыс 

істейтін бір фазалы; 

    - үш фазалы, неғұрлым 

күрделі дизайнмен 

сипатталады, жоғары 

қуаттылық, ең алдымен 

өнеркәсіптік 

кәсіпорындарда қолдануға 

арналған. 

Қолдану саласы бойынша 

құрылғылар келесіге бөлінеді: 

    Стандартты қапталған 

электродтарды қолданатын 

тұрмыстық РДС. 

    Өндірістік желілерде бір 

уақытта бірнеше жұмыс 

орындарында қолданылады. 

Олардың қуаты дәнекерлеуге 

ғана емес, металл бұйымдарын 

кесуге де жеткілікті. 

КМ 01,  

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04, 

КМ 05 

 

6 Дәнекерлеу түзеткіші Жоғары қуатты 

құрылғылар қалыңдығы 50 

мм-ге дейінгі металлмен 

жұмыс істей алады. Бұл 

қосылу технологиясы 

шеттерді алдын ала 

дайындауды талап етеді. 

Қайтымды реттеу 

тәжірибелі дәнекерлеушіге 

қалыңдығы 1-1,5 мм 

болатын жұқа парақ 

материалдарымен жұмыс 

істеуге мүмкіндік береді. 

Қарастырылып отырған 

құрылғылар жаңадан 

бастағандар мен кәсіпқойлар 

арасында сұранысқа ие. Негізгі 

мақсат - әртүрлі болат 

түрлерінде қапталған 

электродтармен дәнекерлеу. 

Көптеген қондырғылардың 

техникалық сипаттамалары 

әртүрлі секциялардың 

электродтарымен, соның ішінде 

6 мм-ге дейін жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. 

КМ 01,  

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04, 

КМ 05 

 



7 MMA дәнекерлеу 

инверторы 

ММА дәнекерлеу 

машинасы-балқитын 

электродқа тұрақты 

немесе ауыспалы ток 

беретін инвертордың түрі. 

Инвертордың негізгі 

сипаттамалары: 

    Электродтың мөлшері 

(максимум). 

Бұл параметр жұмыс 

тогының диапазонымен де 

сипатталады. 

    Дәнекерлеу тогының 

түрі. 

AC (айнымалы) немесе DC 

(Тұрақты). Соңғы 

жағдайда дәнекерлеу 

процесі оңайырақ, өйткені 

көптеген құрылғылар 

тікелей ток береді. Түсті 

металдардан элементтерді 

қосу үшін айнымалы 

қажет. 

    Жүктемесіз кернеу. 

Электродтың соңында 

доғаның пайда болуына 

дейін инвертор қосылған 

кезде, кернеу дәнекерлеу 

уақытына қарағанда едәуір 

жоғары болады. Бұл 

кернеу неғұрлым жоғары 

болса, доғаға от қою 

оңайырақ болады. Алайда, 

аппараттардың "бос 

кернеуі" стандарттары 100 

в деңгейімен шектеледі. 

Қауіптерді азайту үшін 

электродтың ұшындағы 

кернеуді бірнеше вольтқа 

Жөндеу және құрылыс 

жұмыстары көбінесе металл 

элементтерді, бұйымдар мен 

бөлшектерді – MMA кәсіби 

немесе тұрмыстық дәнекерлеу 

инверторларын қосу үшін 

арнайы жабдықты қажет етеді. 

Мұндай құрылғылар үлкен 

және ауыр 

трансформаторларды 

алмастырды, олар жұмыс 

тұрақтылығымен 

ерекшеленбеді. 

КМ 01,  

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04, 

КМ 05 

 



дейін төмендететін VRD 

блоктары қолданылады. 

Электрод металдың бетіне 

тиген кезде кернеу 

дәнекерлеуге қажетті 

деңгейге дейін азаяды. 

    Қосу кезеңі (ПВ) және 

пайдалы жүктеме (ПН). 

PV екі санмен белгіленеді, 

олардың біріншісі – ток 

күші, екіншісі – уақыттың 

пайызы. Мысалы, "130А-

50%" декодтау 130 а 

токымен құрылғы 

уақыттың жартысын ғана 

дәнекерлей алады және 

жұмыс температурасына 

дейін салқындатуды күту 

үшін бірдей мөлшерде 

тұруы керек дегенді 

білдіреді. 

    IP қорғау деңгейі. 

IGBT 

транзисторларындағы 

инверторлардың 

көпшілігіне шекті 

қыздыру температурасын 

180°С көрсететін 

оқшаулау класы Н 

беріледі. 

Параметр қатты 

денелердің (бірінші сан) 

және сұйықтықтардың 

(екінші) әсеріне қатысты 

аппараттың орындалу 

нұсқасын көрсетеді. 

Инверторлар негізінен 

ip21-23 сыныптарына 

сәйкес келетін қорғаныс 



деңгейімен шығарылады. 

    Оқшаулаудың жылу 

тұрақтылығы. 

    Жұмыс температурасы. 

Дәнекерлеу 

инверторларын пайдалану 

мүмкіндігіне сыртқы 

ортадан салқындату мен 

жылытуға байланысты 

белгілі бір шектеулер 

қойылады. Көптеген 

құрылғылар 0-40°C 

температура диапазонында 

жұмыс істейді. 

8 Дәнекерлеуші қолғап Оқшауланған қолғаптары 

механикалық әсерлерден, 

жоғары температурадан, 

ұшқыннан және спрейден 

қорғайды. 

Материал-А класындағы 

жоғары сапалы кескіш. 

Мақта-мата астары. 

Жылытқыш-Thinsulate 

(3m), тығыздығы – 40 г/ш. 

м. 

Упрочненный шынашақ, 

вшитый бармағын. 

Модель ерекше 

жайлылықты қамтамасыз 

етеді, ұзақ қызмет мерзімі 

бар. 

Қолғаптар дәнекерлеу 

және автогенді кесу үшін 

жарамды. 

Ұзындығы-350 мм. 

Түсі-Көк. - дереккөз: 

https://weldelec.com/svarka/

specodezhda/kragi/perchatki

-svarshhika/ 

Дәнекерлеуге, абразивті 

беттермен және қатты 

қыздырылған заттармен жұмыс 

істеуге арналған; ыстық 

спрейден, жылу әсерінен 

сенімді қорғайды; абразияға 

және кесуге төзімді. 

КМ 01,  

КМ 02, 

КМ 03, 

КМ 04, 

КМ 05 

 



7. Әдебиеттер тізімі (07150500 - Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша) мамандығы бойынша) 

 

№ Атауы және басылым номері Автор Баспа, шығарылған жылы 

және орны 

Пайдаланы

латын 

модуль 

(дер) 

1 Дәнекерлеп құрастыру  технологиясы оқулық (5-ші 

басылым, стер) 

Галушкина В.Н. 2009 KM 01 

2 Дайындау-дәнекерлеу жұмыстары оқулық (2-ші басылым, 

стер) 

В.В. Овчинников 2015 KM 02,  

KM 03 

3 Электрмен  дәнекерлеу  және газбен дәнекерлеу  

жұмыстарының технологиясы (6-ші басылым, стер) 

В.В. Овчинников 2014 KM 04,  

KM 05 

4 Газбен дәнекерлеу және металдарды кесу технологиясы 

оқулық (4-ші басылым, стер) 

В.В. Овчинников 2009 KM 04,  

KM 05 

5 Дәнекерлеу жұмыстарын қолмен электрдоғалы 

дәнекерлеумен орындау оқулық 

В.В. Овчинников 2015 KM 04,  

KM 05 

6 Электр доғалы дәнекерлеу оқулық (8-ші басылым, стер) В.С. Виноградов 2015 KM 04,  

KM 05 

7 Дәнекерлеудің заманауи түрлері (4-ші басылым, стер) В.В. Овчинников 2009 KM 02,  

KM 03 

8 Металдарды қолмен имектеп, плазмалық дәнекерлеу және 

кесу технологиясы оқулық (4-ші басылым, стер) 

В.В. Овчинников 2009 KM 02,  

KM 03 

9 Дәнекерленген конструкцияларды есептеу және жобалау 

оқулық (4-ші басылым, стер) 

В.В. Овчинников 2009 KM 04,  

KM 05 

10 Дәнекерлеу үдерістерін жабдықтау, механикаландыру және 

автоматтандыру (5-ші басылым, стер) 

В.В. Овчинников 2015 KM 04,  

KM 05 

11 Доврачебная помощь в экстремальных ситуациях Т.Ф.Курдаев  ТОО "Стандарт-Групп ЛТД", 

2007ж. 

KM 02,  

KM 03 

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

KM 03 

13 Промышленная безопасность и охрана труда. Справочник 

руководителя (специалиста) опасного производственного 

объекта 

Ю.М.Михайлов  М.: Альфа-Пресс, 2014 KM 04,  

KM 05 

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

пер. и доп.  

Ю.М.Михайлов  М.: Альфа-Пресс, 2016 KM 04,  

KM 05 

 

  


