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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

 

Атауы (мамандықтың коды 

және атауы) 

07240900   - Мұнай және газ кен орындарын пайдалану 

Біліктілік коды және атауы  4S07240902 - Техник-технолог 

3W07240901-Оператор 

ТжКБ ұйымы (әзірлеуші) «Есенов колледжі» ЖШС 

Әзірлеуші серіктестер: «Shlumberger» ЖШС 

БББ мақсаты: Мұнай-химия және мұнай өндіру салаларының маңызды бағыттарын инновациялық дамыту 

проблемаларын шешуге бағдарланған мұнай мен газды өндірудің қазіргі заманғы технологиялары 

саласындағы жоғары білікті мамандарды даярлау. 

Кәсіби стандарт (бар болса):  

 

Кәсіби стандарт «Мұнай-газ ұңғымаларын пайдалану» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №266 

қосымшасы. 

Кәсіби стандарт «Мұнай және газ өңдеу» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №266 қосымшасы. 

 

WorldSkills кәсіби стандарты 

(бар болса):  

Жоқ 

Білім деңгейі Техникалық және кәсіптік 

ҰБШ деңгейі: Орта буын маманы 

СБШ бойынша деңгейі: 4 

Білім беру бағдарламасының 

түрі 

жаңа 

БББ ерекшеліктері Кредиттік-модульдік оқыту жүйесі 



Кәсіби қызмет саласы 

 

Техник-технолог әр түрлі сала кәсіпорындарында, зертханалар мен ғылыми орталықтарда жұмыс 

істейді. Олардың міндеті-жаңа химиялық қосылыстарды құру, синтезделген заттарды пайдалануға 

енгізу. Өңдеу материалдары, полимерлік материалдар, мұнай өңдеу өнімдері және т. б. өндірісінде 

техник-технологтардың еңбегі ерекше сұранысқа ие. 

Еңбек қызметтері • Мұнай және газ кенорындары туралы негізгі мәліметтерді; 

• Мұнай, газ және конденсаттардың физикалық-химиялық қасиеттерін; 

• Қызмет көрсететін скважиналардың технологиялық  режімдерін; 

• Скважина мен қондырғылардың жерүсті жабдықтарына қызмет көрсету мен пайдалану 

ережелерін, бақылау – өлшеу приборларын қолдануды; 

• Мұнай, газ және конденсаттарды өндіру, жинау, тасымалдаудағы технологиялық  процестерді, 

газды айдау мен іріктеуді; 

• Қызмет ететін учаскедегі мұнай, газ және конденсаттарды  жинау мен тасымалдау  схемаларын; 

• Қызмет көрсететін бақылау – өлшеу приборларының құрылғыларын,  аппаратураларды, 

автоматика мен телемеханика құралдарын; 

• Жерүсті кәсіпшілігі жабдықтарының, қондырғыларының, приборлары мен 

құбырлардың  техникалық сипатын және пайдалану ережелерін; 

• Мұнай және газ өндіру интенсификациялары әдістері туралы жалпы түсініктерді, скважиналарды 

зерттеу, мұнай мен газ кенорындарын әзірлеуді, скважиналарды жерасты күрделі жөндеуді; 

• Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау мен игерудің негізгі техникасы мен технологиясын; 

• Кәсіпшілік жабдықтарын пайдалану ережелері мен электртехникалық қондырғылар жұмыстарын; 

• Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастыруды, жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды 

және тиімді жұмыс режімін; 

• Скважиналарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі қорғауды білуі тиіс. 

Кәсіби қызметтің объекті(лері). Техник-технолог әр түрлі сала кәсіпорындарында, зертханалар мен ғылыми орталықтарда жұмыс 

істейді. 

Оқу түрі күндізгі 

Оқу мерзімі 2 жыл 10 ай 

Кредиттер көлемі/сағат 180 

Оқушыларға қойылатын талап Негізгі орта білім 

Білім беру лицензиясының 

нөмірі: 

№ KZ59LAA00018636 19.08.2020 ж . 

Білім беру қызметімен айналысу 

үшін лицензия қосымшасы  

нөмірі: 

Өтініш № 032  01 сәуір 2021 ж 



2. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

07240900   - «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» мамандығы , 4S07240902 – «Техник-технолог», 3W07240901-«Оператор» 

біліктілігі бойынша білім беру бағдарламасы келесі нормативтік құжаттар негізінде құрастырылған: 

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

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

қазандағы № 604 бұйрығы. 

3. Кәсіби стандарт «Мұнай-газ ұңғымаларын пайдалану» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №266 қосымшасы. 

4. Кәсіби стандарт «Мұнай және газ өңдеу» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №266 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 

 

 

 



 Білім беру бағдарламасы  «Мұнай-газ ұңғымаларын пайдалану» "Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 

Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №266 қосымшасы. «Мұнай және газ өңдеу» "Атамекен" Қазақстан 

Республикасы 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 27 желтоқсандағы №266 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. 07240900   - «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» мамандығы  4S07240902 - Техник-технолог, 3W07240901-Оператор 

біліктілігі  келесі базалық модульдерді оқуды қамтиды ( 12,5 кредит / 300 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) 

3. Кәсіби модуль (50 кредит/1200 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 (1,5 кредит/36сағат) – 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.  

4S07240902 - Техник-технолог (түрлері бойынша), 3W07240901-Оператор біліктілігі бойынша студенттердің кәсіптік дайындығы оқу 

дипломдық жобаны қорғап өз білімдерін көрсеумен аяқталады. 

 

Жұмыс берушілердің негізгі талабы 

Мұнай және газ кенорындары туралы негізгі мәліметтерді; 

Мұнай, газ және конденсаттардың физикалық-химиялық қасиеттерін; 

Қызмет көрсететін скважиналардың технологиялық  режімдерін; 

Скважина мен қондырғылардың жерүсті жабдықтарына қызмет көрсету мен пайдалану ережелерін, бақылау – өлшеу приборларын 

қолдануды; 

Мұнай, газ және конденсаттарды өндіру, жинау, тасымалдаудағы технологиялық  процестерді, газды айдау мен іріктеуді; 

Қызмет ететін учаскедегі мұнай, газ және конденсаттарды  жинау мен тасымалдау  схемаларын; 

Қызмет көрсететін бақылау – өлшеу приборларының құрылғыларын,  аппаратураларды, автоматика мен телемеханика құралдарын; 

Жерүсті кәсіпшілігі жабдықтарының, қондырғыларының, приборлары мен құбырлардың  техникалық сипатын және пайдалану 

ережелерін; 

Мұнай және газ өндіру интенсификациялары әдістері туралы жалпы түсініктерді, скважиналарды зерттеу, мұнай мен газ кенорындарын 

әзірлеуді, скважиналарды жерасты күрделі жөндеуді; 

Мұнай және газ скважиналарын бұрғылау мен игерудің негізгі техникасы мен технологиясын; 



Кәсіпшілік жабдықтарын пайдалану ережелері мен электртехникалық қондырғылар жұмыстарын; 

Жұмыс орнында еңбекті ұйымдастыруды, жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптарды және тиімді жұмыс режімін; 

Скважиналарды пайдалану кезіндегі техника қауіпсіздігі мен өрт қауіпсіздігі қорғауды білуі тиіс. 

 

Құзыреттер мен модульдер тізімі: 

 

Базалық құзыреттіліктер Базалық модульдер 

БК 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.  Мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің технологиялық 

процесін жүргізу 

КМ  1. Мұнай, газ және газ конденсатын өндірудің технологиялық 

процесін орындау 

КҚ 2. Кәсіпшіліктегі технологиялық процесті бақылау КМ  2. Кәсіпшіліктегі технологиялық процесті бақылау 

КҚ 3. Ұңғымалар  мен жабдықтарға қызмет көрсету кезінде 

анықталған ақауларды жою 

КМ  3. Ұңғымалар  мен жабдықтарға қызмет көрсету кезінде 

анықталған ақауларды жою  

КҚ 4. Қызмет көрсетілетін ұңғымалардың технологиялық режимін 

жүргізу 

КМ  4. Қызмет көрсетілетін ұңғымалардың технологиялық режимін 

жүргізу 

КҚ 5. Ақпаратты жинау, өңдеу және беру. КМ  5. Ақпаратты жинау, өңдеу және беру 

КҚ 6.  Геологиялық-техникалық жұмыстарды жүргізу КМ  6. Геологиялық-техникалық жұмыстарды жүргізу  

КҚ 7. Ұңғымаларды жөндеуге дайындау бойынша жұмыстарды 

орындау 

КМ  7. Ұңғымаларды жөндеуге дайындау бойынша жұмыстарды 

орындау 

КҚ 8. Ұңғымаларға жерасты және күрделі жөндеу жүргізу. КМ  8. Ұңғымаларға жерасты және күрделі жөндеу жүргізу 

КҚ 9. Қауіпсіз жұмыс ортасын және қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ету. 

КМ  9. Қауіпсіз жұмыс ортасын және қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ету 

 

 

 

 

 

 



3. БІЛІКТІЛІКТІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛДАУЫ 

 

07240900 – Мұнай және газ                                        Біліктілік                                       Еңбек функциясы                           Кәсіби модульдер 

кенорындарын пайдалану                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Мұнай және газ 

өндіру  операторы мұнай мен 

газ өндіру әдістері кезіндегі 

технологиялық процестерді 

жүргізеді, қызмет көрсетеді, 

жабдықтар мен механизмдерді 

бөлшектеп, жинақтайды. 

Скважина жұмыстарының 

белгіленген режімін сақтап, газ 

дайындаудағы кешенді 

қондырғылардың, топтық 

өлшеу қондырғыларының, 

газды жерасты сақтау 

станциялары  және басқа 

нысандардың жұмыстарын 

жүргізеді. Мұнайкәсіпшілігі 

жабдықтары мен 

арматуралардың механизмдерін 

жинайды және әзірлейді, 

жөндейді. Жерасты және жер 

үсті скважиналарының жоғары 

қысымын бумен өңдейді. 

Бақылау және автоматика 

құралдарының көрсеткіштерін 

анықтайды. 

4S07240902-Техник-

технолог 

 

3W07240902-

Оператор 

3W07240901-

Оператор3W07240901

-

Оператор3W07240901

-Оператор 

3W07240901-

Оператор 

ЕФ 1 Көмірсутек 

шикізатын өндіру 

жөніндегі жұмыстарды 

ұйымдастыру 

ЕФ 2 Мұнай өндіру және 

шығару процестерін 

реттеу 

ЕФ 3 Мұнай, газ және газ 

конденсатын өндіру 

жөніндегі бригаданың 

өндірістік қызметіне 

басшылық ету 

ЕФ 4 Қауіпсіз жұмыс 

ортасын қамтамасыз ету 

ЕФ 5 Мұнай, газ және газ 

конденсатын өндірудің 

барлық тәсілдері кезінде 

технологиялық процесті 

жүргізу 

КМ 1. Мұнай, газ және газ 

конденсатын өндірудің 

технологиялық процесін 

орындау 

КМ 2. Кәсіпшіліктегі 

технологиялық процестерді 

бақылау 

КМ 3. Ұңғымалар мен 

жабдықтарға қызмет 

көрсету кезінде анықталған 

ақауларды жою 

КМ 4. Қызмет көрсетілетін 

ұңғымалардың 

технологиялық режимін 

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

Дипломды

қ 

жобалау(ж

ұмыс) 

Қорытынд

ы 

аттестатта

у 

Б
а
р

л
ы

қ
 к

р
ед

и
т
 

са
н

ы
 

Б
а
р

л
ы

қ
 с

а
ғ
а
т
 

са
н

ы
 

Мереке                  

күндері 

Демалы

стар 

Оқу 

жылындағ

ы              

барлық 

апта апта сағат 
креди

т 

сағ

ат 

кр

ед

ит 

сағат 

кр

ед

ит 

сағат 

кр

ед

ит 

сағат 

кр

ед

ит 

I 38 1368 57 72 3             60 1440 1 11 52 

II 24 864 36 36 1,5 540 
22,

5 
        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 129 144 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 333 қосымша/ Приложение 333 к 

приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября  2017 года  № 

553 

  

  

  

  

III.ОҚУ ПРОЦЕССІНІҢ ЖОСПАРЫ / ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

                                  

индекс 
Пән атауы/Наименование дисциплины 

Бақылау 

түрі/  Вид 

контроля 

Оқу уақытының көлемі/ Обьем учебного 

времени 

Курсқа және семестрге бөлу/ 

Распределение на курс и 

семестр 

ем
т
и

х
а

н
д

а
р

/ 
эк

за
м

ен
ы

 

сы
н

а
қ

/ 
за

ч
е
т
 

б
а

қ
ы

л
а

у
 ж

ұ
м

ы
с
ы

/ 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

к
р

ед
и

т
т
ер

/к
р

ед
и

т
ы

 

б
а

р
л

ы
қ

 с
а

ғ
а
т
 с

а
н

ы
/ 

в
се

г
о
 

ч
а

со
в

 

теориялық/теоретические I курс II курс III курс 

Т
ео

р
и

я
л

ы
қ

 о
қ

ы
т
у

/ 

Т
ео

р
ет

и
ч

е
ск

о
е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

зе
р

т
х

а
н

а
л

ы
қ

-

п
р

а
к

т
и

к
а

л
ы

қ
/ 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

о
 -

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

к
у

р
ст

ы
қ

/ 
к

у
р

со
в

ы
е
 

ө
н

д
ір

іс
т
ік

 о
қ

ы
т
у

/ 

ө
н

д
ір

іс
т
ік

 т
ә
ж

ір
и

б
е/

 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
о

е 

о
б

у
ч

е
н

и
е 

/ 

п
р

о
и

зв
.п

р
а

к
т
и

к
а

 
2

0
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
8
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

1
2
 

а
п

т
а

/ 
н

ед
 

С
ем

ес
т
р

 1
 

С
ем

ес
т
р

 2
 

С
ем

ес
т
р

 3
 

С
ем

ес
т
р

 4
 

С
ем

ес
т
р

 5
 

С
ем

ес
т
р

 6
 

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

ЖББ/ООД 

00 

Жалпы білім беретін пәндер/ 

Общеобразовательные 

дисциплины 

5     57 
13

68 
856 488 0 24 720 648 0 0 0 0 

ЖББ/ООД 

01 

Міндетті компонент/ 

Обязательный компонент 
5     39 

93

6 
550 362 0 24 504 432     0 0 

ЖББ/ООД  

01 
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 

19

2 
144 48     96 96         

ЖББ/ООД  

06 

Қазақстан тарихы/ История 

Казахстана 
2   1 4 96 36 60     48 48         

ЖББ/ООД  

07 
Информатика/ Информатика     1 2 48 10 38     48           

ЖББ/ООД  

08 

Дене тәрбиесі/ Физическая 

культура 
    1 5 

12

0 
  120     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 
28

8 
194 94     144 144         

ЖББ/ООД 

11 
Химия/ Химия     1 6 

14

4 
112 32     72 72         

ЖББ/ООД 

12 

Физика және астрономия/ Физика и 

астрономия 
2   1 6 

14

4 
82 62     72 72         

ЖББ/ООД 

03 

Стандарттық деңгей/ 

Стандартный уровень:                      

72 сағ. 2 пән/ 2 предмета по 72 

часов 

0     6 
14

4 
112 32     72 72         

ЖББ/ООД 

13 
Биология/Биология     1 3 72 56 16     48 24         

ЖББ/ООД 

14 

Дүниежүзі тарихы/ Всемирная 

история 
    1 3 72 56 16     24 48         

АА/ПА 

Аралық аттестаттау/ 

Промежуточная аттестация 
      3 72           72         

  

Кредит / барлық сағат саны/ 

всего часов 
      60 

14

40 
856 488 0 24 720 720 0 0 0 0 



  Деңгейі /Уровень: "Орта буын 

маманы/ Специалист среднего 

звена" Біліктілігі/квалификация: 

4S07240902 - Техник-технолог/ 

Техник-технолог 

                      
64

8 

75

6 

54

0 

68

4 

БМ/ БМ 

00 

Базалық модульдер/ Базовые 

модули  
      19 

45

6 
136 320 0 0 0 0 

10

8 

16

8 

13

2 
48 

БМ/БМ 

01 

Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру/ Развитие и 

совершенствование физических 

качеств 

6 
3,4

,5 
0 8 

19

2 
0 192 0 0 0 0 48 48 48 48 

ОН/ РО 

1.1. 

Денсаулықты нығайту және 

салауатты өмір салты қағидаттарын 

сақтау/ 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 

предпринимательства  

0 4 0 5 
12

0 
36 84 0 0 0 0 0 

12

0 
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 

перехода государства к «зеленой» 

экономике 

      1 24 8 16           24     



ОН/ РО 

3.4. 

Қазақстан Республикасында 

кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру 

мен жүргізудің ғылыми және 

заңнамалық негіздерін меңгеру/ 

Владеть научными и 

законодательными основами 

организации и ведения 

предпринимательской деятельности 

в Республике Казахстан 

      
1,

5 
36 8 28           36     

ОН/ РО 

3.5. 

Іскерлік қарым-қатынас этикасын 

сақтау/ Соблюдать этику делового 

общения 

      1 24   24           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 

обществе и трудовом коллективе 

0 5 0 
3,

5 
84 84 0 0 0 0 0 0 0 84 0 

ОН/ РО 

4.1. 

Төзімділік пен белсенді жеке 

ұстанымды қалыптастыратын  

моральдық-адамгершілік 

құндылықтар мен нормаларды 

түсіну/ Понимать морально-

нравственные ценности и нормы, 

формирующие толерантность и 

активную личностную позицию 

      1 24 24               24   

ОН/ РО 

4.2. 

Әлемдік өркениеттегі Қазақстан 

Республикасы халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен орнын 

түсіну/ Понимать роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации 

      1 24 24               24   



ОН/ РО 

4.3. 

Құқықтың негізгі салалары туралы 

мәліметтерді меңгеру/ Владеть 

сведениями об основных отраслях 

права 

      1 24 24               24   

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 

21

72 
434 838 0 900 0 0 

54

0 

58

8 

40

8 

63

6 

КМ/ПМ 

01 

Геологиялық-техникалық 

жұмыстарды жүргізу/ Проведение 

геолого-технических работ 

3   3 
22

,5 

54

0 
92 232 0 216 0 0 

54

0 
0 0 0 

ОН/ РО 

1.1. 

Қабатты гидрожару  және 

гидроқұмарынды перфорация 

процесіне қатысу/ Принимать 

участие в процессе гидроразрыва 

пласта и гидропескоструйной 

перфорации 

      1 24 8 16         24       

ОН/ РО 

1.2. 

Жабдықты гидравликалық жару 

процесіне  дайындау/Подготовка 

оборудования к проведению 

гидроразрыва 

      1 24 8 16         24       

ОН/ РО 

1.3.  

Жоғары қысымды желілерді жинау, 

ажырату/ Проведение сборки, 

разборки линий высокого давления 

      
1,

5 
36 10 26         36       

ОН/ РО 

1.4. 

Айдалатын сұйықтықтың мөлшерін  

өлшеу өндірісі/ Производство 

замера количества закачиваемой 

жидкости 

      
1,

5 
36 12 24         36       

ОН/ РО 

1.5.  

Агрегат сорғысының қабылдауына  

сұйықтық пен құмның берілуін 

реттеу/ Регулирование подачи 

жидкости и песка на приемы насоса 

агрегата 

      
1,

5 
36 12 24         36       



ОН/ РО 

1.6. 

Аспаптарды ұңғыманың сағасына 

орнату, оларды сағалық 

арматурамен қосу, қабаттады 

гидравликалық жару процесінде 

аспаптардың жұмысын бақылау/ 

Установка приборов у устья 

скважины, соединение их с 

устьевой арматурой, наблюдение за 

работой приборов в процессе 

гидроразрыва пласта 

      
2,

5 
60 12 48         60       

ОН/ РО 

1.7.  

Ұңғымалардың өнімділігін 

анықтау/ Определять 

производительность скважин 

      
2,

5 
60 14 46         60       

ОН/ РО 

1.8. 

Ұңғымалар жұмысының ұзақтығын 

анықтау/ Определять 

продолжительность работы 

скважин 

      1 24 8 16         24       

ОН/ РО 

1.9.  

Ұңғымаларды зерттеу нәтижелеріне 

негізделген әртүрлі әдістерді енгізу/ 

Внедрять различные методы, 

основываясь на результаты 

исследования скважин 

      1 24 8 16         24       

ОН/ РО 

1.10.  

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      9 

21

6 
      216     

21

6 
      

КМ/ПМ 

02 

Ұңғымаларды жөндеуге 

дайындау бойынша жұмыстарды 

орындау/ Выполнение работы по 

подготовке скважин к ремонтам 

  4   
24

,5 

58

8 
72 192 0 324 0 0 0 

58

8 
0 0 

ОН/ РО 

2.1.   

Ұңғымаларды жөндеуге дайындау 

бойынша жұмыстарды орындау/ 

Выполнять работы по подготовке 

скважин к ремонтам 

      
1,

5 
36 12 24           36     



ОН/ РО 

2.2.   

Құбырларды лайдан және 

парафиннен жуу және тазалау, 

кенжар маңы аймағын өңдеу 

процесіне дайындық жұмыстарын 

жүргізу/ Проводить промывку и 

очистку труб от грязи и парафина, 

производство подготовительных 

работ к процессу обработки 

призабойной зоны 

      
2,

5 
60 12 48           60     

ОН/ РО 

2.3.  

Қажетті реагенттерді, ерітінділерді, 

сұйықтықтарды дайындау бойынша 

жұмыстарды орындау/ Выполнять 

работы по заготовке необходимых 

реагентов, растворов, жидкостей 

      2 48 10 38           48     

ОН/ РО 

2.4.   

Жылжымалы құрылыстар 

(мұнаралар, діңгектер) мен 

агрегаттарды орнатуды, тексеруді 

және орталықтандыруды орындау/ 

Выполнять установку, проверку и 

центровку передвижных 

сооружений (вышки, мачты) и 

агрегатов 

      3 72 26 46           72     

ОН/ РО 

2.5.   

Күрделі және жер асты жөндеу 

алдында ұңғымаларды өшіру және 

босату  процестерін жүзеге асыру, 

жөндеу жүргізгеннен кейін 

қорытынды жұмыстарды жүргізу/ 

Осуществлять процессы глушения 

и разрядки скважин перед 

капитальным и подземным 

ремонтами, проводить 

заключительные работы после 

производства ремонтов 

      2 48 12 36           48     

ОН/ РО 

2.6.   

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

7,

5 

18

0 
      180       

18

0 
    



ОН/ РО 

2.7.   

Кәсіптік  оқыту/ Профессиональное 

обучение 
      6 

14

4 
      144       

14

4 
    

КМ/ПМ 

03 

Ұңғымаларға жерасты және 

күрделі жөндеу жүргізу/ 

Проведение подземного и 

капитального   ремонта скважин 

5   5 17 
40

8 
94 206 * 108 0 0 0 0 

40

8 
0 

ОН/ РО 

3.1.  

Ұңғымаларды жөндеуге беру 

кезінде оларға дайындық 

жұмыстарын жүргізу және 

жөндеуден шыққан ұңғымаларды 

қабылдау/ Вести подготовительную 

работу на скважинах при передаче 

их в ремонт и проводить прием 

скважин, вышедших из ремонта 

      1 24 8 16             24   

ОН/ РО 

3.2.  

Сорғы -компрессорлық құбырлар 

мен бұрғылау құбырларын төсеу 

үшін қабылдау көпірлерінде жұмыс 

істеу кезінде көтергіш 

қондырғыларды монтаждау және 

бөлшектеу/ Выполнять монтаж и 

демонтаж подъемных установок 

при работе на приемных мостках 

для укладки насосно-

компрессорных труб и бурильных 

труб 

      1 24 6 18             24   

ОН/ РО 

3.3.  

Ұңғымаларды күрделі жөндеу 

кезінде дайындық және қорытынды 

жұмыстарды жүргізу/ Проводить 

подготовительные и 

заключительные работы при 

проведении капитального ремонта 

скважин 

      
1,

5 
36 12 24             36   



ОН/ РО 

3.4.  

Сорғы - компрессорлық құбырлар 

мен бұрғылау құбырларын 

ұңғымаға жіберу үшін жұмыс 

алаңында жұмыс істеу кезінде 

жоғары және төмен қысымдағы 

желілерді монтаждау және 

бөлшектеу, байлау және 

престеу/Выполнять   монтаж и 

демонтаж, обвязку и опрессовку 

линий высоких и низких давлений 

при работе на рабочей площадке 

для подачи насосно-компрессорных 

труб и бурильных труб 

      
1,

5 
36 8 28             36   

ОН/ РО 

3.5.  

Ұңғымалардың  тіікелей өзінде 

жабдықтар мен құралдарды 

ағымдағы жөндеу жұмыстарын 

өткізуі/ Производство текущего 

ремонта оборудования и 

инструмента непосредственно на 

скважинах 

      
1,

5 
36 10 26             36   

ОН/ РО 

3.6.  

Жуу сорғыларының жұмыс 

параметрлерін бақылау, машиналық 

аспаларды ілу және автоматты 

кілттерді орнату/ Наблюдение за 

параметрами работы промывочных 

насосов, подвеска машинных и 

установка автоматических ключей 

      
1,

5 
36 14 22             36   

ОН/ РО 

3.7.  

Таль жүйесінің дұрыс істеуін 

бақылау/ Наблюдение за 

исправностью талевой системы 

      1 24 8 16             24   

ОН/ РО 

3.8.  

Химиялық реагенттер мен 

жабдықтарды дайындау/ Готовить 

химические реагенты и 

оборудование 

      1 24 6 18             24   



ОН/ РО 

3.9.  

Тұз қышқылының 

концентрациясын және химиялық 

реагенттердің мөлшерін анықтау/ 

Определять концентрацию соляной 

кислоты и дозировку химических 

реагентов 

      1 24 10 14             24   

ОН/ РО 

3.10. 

Кілттерді, элеваторларды, құбырлар 

мен штангаларды бұрау және бұрап 

алу автоматтарын түсіріп-көтеру 

операцияларына дайындау/ 

Подготовка ключей, элеваторов, 

автоматов свинчивания и 

развинчивания труб и штанг к 

спускоподъемным операциям 

      
1,

5 
36 12 24             36   

ОН/ РО 

3.11. 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

4,

5 

10

8 
      108         

10

8 
  

КМ/ПМ 

04 

Қауіпсіз жұмыс ортасын және 

қоршаған ортаны қорғауды 

қамтамасыз ету/ Обеспечение 

безопасной рабочей среды и 

охраны окружающей среды 

6   6 16 
38

4 
146 166 0 72 0 0 0 0 0 

38

4 

ОН/ РО 

4.1.  

Жұмыс орнында өндірістік 

нұсқаулық жүргізу/ Проводить 

производственный инструктаж на 

рабочем месте 

      
1,

5 
36 14 22               36 

ОН/ РО 

4.2.  

Қызметкерлерді жұмыстың қауіпсіз 

әдістері мен тәсілдеріне оқытуды 

жүзеге асыру/ Осуществлять 

обучение работников безопасным 

методам и приемам работы 

      3 72 24 48               72 

ОН/ РО 

4.3.  

Еңбекті қорғау жағдайына бақылау 

жүргізу/ Вести контроль состояния 

охраны труда 

      2 48 28 20               48 



ОН/ РО 

4.4.  

Өндірістегі жазатайым оқиғаларды 

тергеу/ Расследовать несчастные 

случаи на производстве 

      2 48 28 20               48 

ОН/ РО 

4.5.  

 Қоршаған ортаны қорғау 

жағдайына бақылау жүргізу/ Вести 

контроль состояния охраны 

окружающей среды 

      2 48 24 24               48 

ОН/ РО 

4.6.  

Қоршаған ортаны ластауға жол 

бермеу бойынша іс-шаралар 

жүргізу/  Вести мероприятия по 

недопущению загрязнения 

окружающей среды 

      
2,

5 
60 28 32               60 

ОН/ РО 

4.7.  

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      3 72       72           72 

ББҰТК/КВ

ОО: 

КМ/ПМ 5 

Білім беру ұйымын таңдауға 

арналған компоненті/ Компонент 

по выбору организации 

образования 

  6   
10

,5 

25

2 
30 42 0 180 0 0       

25

2 

ББҰТК/КВ

ОО: 

КМ/ПМ 5.1 

Мұнай және мұнай-газ кен 

орындарын игеруді / Разработка 

нефтяных и нефтегазовых 

месторождений 

      3 72 30 42               72 

ББҰТК/КВ

ОО: 

КМ/ПМ 5.2 

Өндірістік оқыту/ 

Производственное обучение 
      

1,

5 
36       36           36 

ББҰТК/КВ

ОО: 

КМ/ПМ 5.3 

Кәсіптік  оқыту/ Профессиональное 

обучение 
      6 

14

4 
      144           

14

4 

ДЖ/ДП 
Дипломдық жобалау/ Дипломное 

проектирование 
      6 

14

4 
                  

14

4 

АА/ПА Аралық аттестаттау/ 

Промежуточная аттестация 
      6 

14

4 
        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 

43

20 

###

### 

#####

#### 

###

## 

#ССЫЛ

КА! 
720 720 

66

6 

77

4 

55

8 

88

2 

Ф/Ф Факультативтік сабақтар/ 

Факультативные занятия 
        

34

4 
                    

К/К Консультациялар/ Консультации 
        

28

0 
                    

  Барлығы/ Всего: 
        

49

44 
                    

  



5. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ (МОДУЛЬДЕРДІҢ) МАЗМҰНЫ 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек функциясы 
Кәсіби 

құзыреттіліктер 
Кәсіби модульдер Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері 

Базалық 

құзыреттілік 

БК 1. Дене 

қасиеттерін дамыту 

және жетілдіру 

БМ 1. Дене 

қасиеттерін дамыту 

және жетілдіру 

ОН 1.1 Денсаулықты 

нығайту және салауатты 

өмір салты қағидаттарын 

сақтау 

 

1. Салауатты өмір салтының негіздері 

мен мәдениетін түсінеді. 

2. Бұлшықет жүктемесі кезінде тыныс 

алу, қан айналымы және энергиямен 

қамтамасыз ету жүйесінің 

физиологиялық негіздерін сипаттайды. 

ОН 1.2Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру 

2. Жалпы физикалық дайындық 

бойынша жаттығулар кешенін 

орындайды. 

2. Күнделікті өмірде салауатты өмір 

салты мәдениетін сақтайды. 

БҚ 2. Кәсіптік 

қызметте 

ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

БМ 2. Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

ОН 2.1 Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар негіздерін 

меңгеру 

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 қолданады.  

3. Компьютерлік және 

телекоммуникациялық құралдарды 

қолданады. 

ОН 2.2 Ақпараттық-

анықтамалық және 

интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін 

пайдалану 

 

1. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз 

етудің негізгі әдістері мен тәсілдерін 

қолданады. 

2. «Қазақстан Республикасының 

Электрондық үкіметі» сервисінің 

қызметін пайдаланады. 



3. «Цифрлық Қазақстан» 

бағдарламасының  ресурстарын 

пайдаланады. 

4. «Ашық деректер» порталының 

функцияларын пайдаланады. 

 

БҚ 3. Кәсіптік 

қызметте 

экономиканың 

базалық білімін 

және кәсіпкерлік 

негіздерін қолдану 

БМ 3. Экономиканың 

базалық білімін және 

кәсіпкерлік 

негіздерін қолдану 

ОН 3.1 Экономикалық 

теория саласындағы 

негізгі мәселелерді 

меңгеру 

1. Нарықтық экономиканың 

заңдылықтары мен принциптерін 

экономикалық терминдер тұрғысынан 

ашады. 

2. Өндіріс және тұтыну экономикасының 

негіздерін меңгерген. 

3. Мемлекеттің салық саясатын 

сипаттайды. 

4. Инфляция көздерін және оның 

салдарын түсінеді. 

5. Жалпы ішкі өнімді және жалпы 

ұлттық өнімді есептеудің негізгі 

әдістерін қолданады 

6. Әлемдік экономиканың даму үдерісін 

сипаттайды. 

7. Жасыл экономиканы дамыту 

тұжырымдамасының мәнін, оның 

қажеттілігін ашып, талдайды. 

ОН 3.2 Кәсіпорында 

болып жатқан 

экономикалық процестерді 

талдау және бағалау 

1. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен 

ұйымдық-құқықтық нысандарын және 

кәсіпкерлік ортаны сипаттайды. 

2. Бизнес-жоспарды жасайды. 

3. Жеке кәсіпкерді (заңды тұлғаны) 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті алу 

тәртібін сипаттайды, бизнесті бастау 

үшін құжаттар пакетін дайындайды. 

4. Жеке кәсіпкерді (заңды тұлғаны) 

тіркеу кезінде салық режимін таңдайды 

және негіздейді. 



ОН 3.3 Әлемдік 

экономиканың даму 

үрдістерін, мемлекеттің  

«жасыл» экономикаға 

көшуінің негізгі 

міндеттерін түсіну 

1. Әлемдік экономиканың даму үдерісін 

сипаттайды. 

2. Жасыл экономиканы дамыту 

тұжырымдамасының мәнін, оның 

қажеттілігін ашып, талдайды. 

ОН 3.4 Қазақстан 

Республикасында 

кәсіпкерлік қызметті 

ұйымдастыру мен 

жүргізудің ғылыми және 

заңнамалық негіздеріне ие 

болу 

1. Кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен 

ұйымдық-құқықтық нысандарын және 

кәсіпкерлік ортаны сипаттайды. 

2. Бизнес-жоспарды жасайды. 

3. Жеке кәсіпкерді (заңды тұлғаны) 

мемлекеттік тіркеу туралы куәлікті алу 

тәртібін сипаттайды, бизнесті бастау 

үшін құжаттар пакетін дайындайды. 

4. Жеке кәсіпкерді (заңды тұлғаны) 

тіркеу кезінде салық режимін таңдайды 

және негіздейді. 

ОН 3.5 Іскерлік қарым-

қатынас этикасын сақтау 

1.  Іскерлік  қарым-қатынастың  түрлі 

технологияларын қолданады. 

2. Жанжал жағдайларын талдайды және 

іс-әрекетті таңдауда ұтымды шешім 

табады. 

3. Кәсіптік этика нормаларын, 

компанияның этикалық кодекстерін, 

бизнесті жүргізудің жалпы қабылданған 

ережелерін сақтайды. 

 

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 

ОН 4.1 Төзімділік пен 

белсенді жеке ұстанымды 

қалыптастыратын  

моральдық-адамгершілік 

құндылықтар мен 

нормаларды түсіну 

1. Әр түрлі мәдениеттер мен 

өркениеттердің түрлерін, типтерін және 

тарихын сипаттайды.  

2. Әлемдік және дәстүрлі діндердің 

тарихын біледі және қазіргі жағдайын 

түсінеді. 

3. Экстремистік радикалды және 

террористік идеологияны ажыратады. 



4. Әлеуметтік, этникалық, конфессиялық 

және мәдени айырмашылықтарды 

төзімді қабылдайды. 

ОН 4.2 Әлемдік 

өркениеттегі Қазақстан 

Республикасы 

халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен 

орнын түсіну 

1. Отандық мәдениет тарихын, дәстүрлі 

қазақ мәдениетінің құндылығын 

сипаттайды.  

2. Әлемдік өркениетте Қазақстан 

Республикасы халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен орнын түсінеді. 

3. Тәуелсіз Қазақстанның мәдени 

жетістіктерін сипаттайды. 

ОН 4.3 Құқықтың негізгі 

салалары туралы 

мәліметтерді меңгеру 

1. Қазақстан Республикасы 

Конституциясының ережелеріне сәйкес 

азаматтың жеке басын 

қалыптастырудағы құқықтық мәртебесін 

түсінеді.  

2. Әкімшілік реттеу әдістерін 

сипаттайды.  

3. Әкімшілік және сыбайлас жемқорлық 

құқық бұзушылықтар үшін 

жауапкершілік қажеттілігін түсінеді. 

4. Азаматтық және отбасылық құқықтың 

негізгі ережелерін меңгерген. 

5. Салық түрлерін ерекшелейді. 

6. Қылмыстық жауапкершілікті және 

оның басталу негіздерін түсінеді. 

ОН 4.4 Әлеуметтану мен 

саясаттанудың негізгі 

түсініктерін меңгеру 

1. Негізгі саяси түсініктерге ие. 

2. Негізгі әлеуметтік ұғымдарды 

меңгерген. 

3. Жалпы әлеуметтік және саяси 

үдерістер мен жекелеген фактілерді 

салыстырады. 

Кәсіби 

құзыреттілік 
    



 

КҚ 1.  Мұнай, газ 

және газ 

конденсатын 

өндірудің 

технологиялық 

процесін жүргізу 

 

КМ  1. Мұнай, газ 

және газ конденсатын 

өндірудің 

технологиялық 

процесін орындау 

ОН 1.1. Объектілерді 

аралауды жүргізу 1.Гигиена және өндірістік санитария 

туралы түсінігі бар. 

2.Жұмыс орнының микроклиматы 

туралы түсінігі бар. 

3. Жұмыс орнының қажетті техникалық 

құжаттамамен жабдықталуын 

ұйымдастырады. 

4. Жұмыс орнының қажетті аспаптар 

мен жабдықтармен жабдықталуын 

ұйымдастырады.  

5. Жұмыс орнын дайындау ережелерін 

сақтайды.  

6. Жабдықтардың дұрыстығын 

тексереді.  

7. Қауіпсіздік техникасы бойынша 

алғашқы нұсқама жүргізу дағдыларын 

меңгерген. 

8.Сұйықтық пен газдың ағынын 

тудыруы мүмкін. 

9.Айдау ұңғымаларының қажетті 

қолайлылығына қол жеткізуді 

анықтайды. 

10.Ұңғымаларды игеру және оларды 

берілген режимге шығару жөніндегі 

жұмысқа қатысады. 

11.Ұңғымалардың жұмыс 

параметрлерін, газды кешенді дайындау 

қондырғыларын, топтық өлшеу 

қондырғыларын, сығымдау сорғы және 

компрессорлық станцияларды, газды 

жерасты сақтау станцияларын және 

басқа да мұнай кәсіпшілігі жабдықтары 

мен қондырғыларын алып тастауды 

және беруді жүзеге асырады. 

ОН 1.2. Технологиялық 

процестің берілген жұмыс 

режимін қолдау 

ОН 1.3. Айдау 

ұңғымаларының 

жабдықтарына қызмет 

көрсету 

ОН 1.4. Бақылау-өлшеу 

аспаптарының 

көрсеткіштерін алу 

ОН 1.5. Талдау жүргізу 

үшін сынамаларды іріктеп 

алу 

ОН 1.6. Мұнай кәсіпшілігі 

жабдықтарына, 

қондырғылар мен құбыр 

жолдарына қызмет 

көрсету және ағымдағы 

жөндеу жұмыстарын 

жүргізу 

ОН 1.7. Жабдықтар мен 

механизмдерді монтаждау 

және бөлшектеу 

ОН 1.8. Мұнайды 

сусыздандыру, 

тұзсыздандыру және 

тұрақтандыру үшін 

технологиялық 

процестерді жүргізу 

ОН 1.9. Сорғылар мен 

технологиялық 

жабдықтарға қызмет 

көрсетуге қатысу, 



сақтандыру 

құрылғыларының 

жұмысын тексеру, мұнай 

қыздырғыш пештеріне 

қызмет көрсету 

12.Мұнай және газ өндіру 

технологиясын меңгерген. 

13. Геометриялық сызу, машина жасау 

және құрылыс сызу негіздерін 

меңгерген. 

14.Жұмыс басталар алдында қауіпсіздік 

ережелерін сақтайды және орындайды. 

 

КҚ 2. Кәсіпшіліктегі 

технологиялық 

процесті бақылау 

КМ  2. Кәсіпшіліктегі 

технологиялық 

процесті бақылау 

ОН 2.1. 

Технологиялық процестің 

ағымдағы жағдайын 

бағалау 

1.Ұңғымалардың, газды кешенді 

дайындау қондырғыларының, топтық 

өлшеу қондырғыларының, сығынды 

сорғы және компрессорлық 

станциялардың, газды жер астында 

сақтау станцияларының және басқа да 

мұнай кәсіпшілігі жабдықтары мен 

қондырғыларының жұмыс режимін 

қолдау біліміне ие. 

2.Мұнай мен газға дейін фонтанды, газ-

лифт және сорғы тәсілдері кезінде 

ұңғымалардың жұмыс істеу режимін 

қолдауды бақылауды қамтамасыз етеді. 

3.Бақылау-өлшеу аспаптарының 

көмегімен әртүрлі технологиялық 

параметрлердің шамаларын өлшеуді 

орындайды. 

4.Мұнай және газ кен орындарын 

пайдалану шарттарын орындайды. 

5.Жабдыққа арналған паспортты және 

оның жай-күйін зерделейді. 

6.Жабдықтың ақауларын анықтайды. 

7. Жұмыс басталар алдында қауіпсіздік 

ережелерін сақтайды және орындайды. 

8.Газ-лифт ұңғымаларының 

(газоманифольдтердің, газ 

сепараторларының, жылу 

ОН 2.2. Мұнай және газ 

ұңғымаларының  берілген  

пайдалану коэффициентін 

қамтамасыз ету 

ОН 2.3. Өндірудің 

технологиялық процесін 

бақылау 

ОН 2.4. Тіркеу 

құралдарының 

көрсеткіштерін бақылау 

және көрсеткіштерді 

есепке алу 

ОН 2.5. Ұңғымаларға 

жұмыс агентінің берілуін 

реттеу 

ОН 2.6. Автоматика және 

телемеханика 

құралдарының көмегімен 

мұнай, газ және газ 

конденсатын өндірудің 

технологиялық процесін 

қашықтықтан басқаруды 

орындау 



ОН 2.7. Ұңғымалардан 

(айдау ұңғымаларын  қоса 

алғанда) және топтық 

өлшеу қондырғыларынан 

ақпарат жинауды, өңдеуді 

және беруді жүзеге асыру 

алмастырғыштардың) 

коммуникацияларына техникалық 

қызмет көрсетуді орындайды. 

9. Сорғы жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсетеді. 

10.Айдау ұңғымаларының жердегі 

жабдықтарына ағымдағы жөндеу 

жүргізеді. 

11.Ұңғымалар мен шығару желілерінің 

жер асты және жер үсті жабдықтарын 

жоғары қысымды бумен өңдейді. 

12.Ұңғыманы пайдалануға енгізу 

бойынша жұмыстарды жүргізу кезінде 

еңбек қауіпсіздігі техникасын 

орындайды 

13.Біліктілігі анағұрлым жоғары 

қабаттық қысымды ұстап тұру жөніндегі 

оператордың басшылығымен жабдықты 

монтаждауды және демонтаждауды 

орындайды. 

14.Сорғы жабдықтарына техникалық 

қызмет көрсетеді 

15.Қарапайым мұнай-газ кәсіпшілігі 

жабдығы мен АЖО-турдың жекелеген 

тораптары мен механизмдерін 

құрастыруды, бөлшектеуді және 

жөндеуді орындайды. 

16.Газды кешенді дайындау 

қондырғыларының, топтық өлшеу 

қондырғыларының, сығымдау сорғы 

және компрессорлық станциялардың, 

газды жерасты сақтау станцияларының, 

мұнай мен газды жинау және 

тасымалдау жүйелерінің жұмыс 

принциптері туралы білімді меңгерген. 

ОН 2.8. Жұмыс істеп 

тұрған ұңғымалар 

қорының жұмысын пульт 

арқылы  басқару және 

қызмет көрсететін 

операторлардың ақпараты 

арқылы бақылау 

ОН 2.9. Технологиялық 

аппараттардағы 

технологиялық 

параметрлерді: 

температураны, қысымды, 

шығынды, фазааралық 

деңгейлерді реттеу және 

бақылау 

ОН 2.10. Қарапайым және 

күрделілігі орташа мұнай 

кәсіпшілігі жабдықтарын, 

қондырғыларды, 

механизмдерді, бақылау-

өлшеу аспаптары мен 

коммуникацияларды 

монтаждау және 

бөлшектеу жөніндегі 

жұмыстарды бақылау  



 

 

КҚ 3. Ұңғымалар  

мен жабдықтарға 

қызмет көрсету 

кезінде анықталған 

ақауларды жою 

КМ  3. Ұңғымалар  

мен жабдықтарға 

қызмет көрсету 

кезінде анықталған 

ақауларды жою  

ОН 3.1. Жұмыс 

басшысына ұңғымалар 

мен басқа да мұнай 

кәсіпшілігі 

жабдықтарының 

жұмысында байқалған 

барлық ақаулар туралы 

ақпарат беру 

1.Ұңғымалар жұмысының 

параметрлерін алуды және беруді 

орындайды, автоматика және 

телемеханика құралдарының жұмысын 

бақылайды. 

2.Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматика құралдарын жөндеу 

технологиясы мен әрекет ету 

принциптерін біледі. 

3.Реагенттерді есептеуді орындайды. 

4.Бақылау-өлшеу аспаптарының 

көмегімен әртүрлі технологиялық пара-

метр шамаларын өлшеуді орындайды. 

5.Әр түрлі технологиялық параметрлерді 

өлшеу бойынша жинақтаудың 

дұрыстығы. 

6.Бақылау және автоматика 

аспаптарының көрсеткіштерін ашып 

жазу біліміне ие. 

7.Жұмыстың барлық түрлерін орындау 

кезінде қауіпсіздік шараларын сақтайды. 

8.Аспаптардың сыртқы түрі мен 

пломбалардың бүтіндігін (олар болған 

жағдайда) тексереді. 

9.Қабаттық қысымды ұстап тұру 

технологиялық процесінің 

параметрлерін өлшеу алдында 

аспаптарды дайындайды. 

10.Аспаптардың көрсеткіштерін тіркеуді 

және өлшеу нәтижелерін орталық 

инженерлік-технологиялық қызметке 

беруді жүргізеді. 

11.Бақылау-өлшеу аспаптарын 

таңдайды. 

ОН 3.2. Қызмет көрсетуші 

персоналға технологиялық 

режимнің анықталған 

бұзушылықтарын түзету 

жөнінде тапсырма беру  

ОН 3.3. Газ құбырының 

жұмыс параметрлерін 

өлшейтін құралдардың 

көрсеткіштерін алу, газ 

және сұйықтықтың 

шығынын есептеуді 

жүргізу, цехтың газды 

кешенді дайындау 

қондырғысының 

жұмысының режимдік 

парақтарын жүргізу 

ОН 3.4. Кен орнын игеру 

бойынша шешімді 

таңдауды түсіндіру 

ОН 3.5. Ұңғымаларға 

қызмет көрсету әдістерін 

таңдауды түсіндіру 

ОН 3.6. 

Жер үсті және жер асты 

жабдықтарындағы, 

бақылау-өлшеу 



аспаптарының көмегімен 

автоматика және 

телемеханика 

құралдарының 

жұмысындағы ақаулардың 

сипатын анықтау 

12.Қабат қысымын ұстап тұру жүйесінің 

Бақылау-өлшеу аспаптарының 

құрылысы және жұмыс істеу принципі 

туралы білімді меңгерген. 

13.Жабдықтың (штуцерлердің, 

манометрлердің, лубрикаторлардың, 

тарақ блогының, ысырмалардың, 

сутартқыштардың, шығын 

өлшегіштердің) техникалық 

сипаттамалары туралы білімді 

меңгерген. 

14.Жұмыстың барлық түрлерін орындау 

кезінде Өнеркәсіптік және өрт 

қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және 

экологиялық қауіпсіздік нормалары мен 

талаптарын сақтайды. 

15.Аспаптардың техникалық жағдайын 

бағалайды. 

Бақылау-өлшеу аспаптарын 

монтаждауды, бөлшектеуді жүргізеді. 

Қабат қысымын ұстап тұру жүйесіне 

кіретін бақылау-өлшеу аспаптары мен 

электр жабдықтарын басқару 

станциясының көрсеткіштерін алады. 

16. Қабат қысымын ұстап тұру 

жүйесінде бақылау-өлшеу аспаптарымен 

өлшеулер жүргізеді. 

Қойнауқаттық қысымды көтерудің 

технологиялық процесінің 

параметрлерін өлшеу бойынша 

жабдықтың техникалық жай-күйін 

есепке алу бойынша құжаттаманы 

жүргізеді. 

ОН 3.7. 

Қарапайым мұнай 

кәсіпшілігі жабдығы мен 

құбыр арматурасының 

жекелеген тораптары мен 

механизмдерін 

бөлшектеуді, жөндеуді 

және құрастыруды жүзеге 

асыру 

ОН 3.8. 

Жабдықтар мен 

аппаратураларды 

ағымдағы жөндеудіен 

өткізу, ақаулы 

ысырмаларды ауыстыру, 

төсемдерді ауыстыру, 

тығыздамаларды толтыру; 

күрделі емес слесарлық 

жұмыстарды орындау 

ОН 3.9. 

Тиісті тақырыптағы 

жабдықтар туралы 

құжаттамадан ақпаратты 

пайдалану және 

тапсырмаларды 

оңтайландыру үшін 

қолдану 



17.Қабаттық қысымды сақтау жүйесі 

жабдықтарының жарамдылығын 

тексереді. 

 

 

КҚ 4. Қызмет 

көрсетілетін 

ұңғымалардың 

технологиялық 

режимін жүргізу 

КМ  4. Қызмет 

көрсетілетін 

ұңғымалардың 

технологиялық 

режимін жүргізу 

ОН 4.1. Құбырларға, 

технологиялық 

жабдықтарға  престеуді  

жүргізу 

1.Резервуарлық қысымды ұстап тұру 

жүйесі жабдықтарының ақауларын 

анықтайды. 

2.Штуцерлерді монтаждауды, 

бөлшектеуді жүргізеді. 

3.Штуцердің көмегімен айдалатын 

агенттің берілуін және қысымын 

реттейді 

4.Техникалық, тіркеу құжаттарын 

жүргізеді. 

5.Қабаттық қысымды ұстап тұру 

жүйесінің ұңғымалары жұмысының 

технологиялық режимін жүргізеді 

6.Өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, 

еңбекті қорғау және экологиялық 

қауіпсіздік нормалары мен талаптарын 

сақтайды. 

7.Ұңғымаларды жерасты жөндеу үшін 

көтергіш агрегатты орнату үшін сағалық 

алаңдарды дайындайды 

Ұңғыманы қабат қысымын ұстап тұру 

жүйесінен ажыратады 

Ұңғыма элементтерін монтаждау, 

демонтаждау үшін құралдарды 

таңдайды. 

Ұңғыма элементтерін ішінара 

бөлшектеуді, монтаждауды жүргізеді. 

Ұңғыманы қабат қысымын ұстап тұру 

жүйесіне қосу үшін іске қосу-реттеу 

жұмыстарын орындайды. 

ОН 4.2. Гидрат түзілуін, 

парафин, шайыр, тұз 

шөгінділерін болдырмау 

үшін  профилактикалық 

жұмыстар жүргізу және 

осы жұмыстарды жүргізу 

үшін реагенттерді есептеу 

ОН 4.3. Бақылау-өлшеу 

аспаптарының көмегімен 

әртүрлі технологиялық 

параметрлердің 

шамаларын өлшеу 

ОН 4.4. Ұңғымалар 

жұмысының 

параметрлерін алу және 

жіберу, автоматика және 

телемеханика 

құралдарының жұмысын 

бақылау 

ОН 4.5. Ұңғыманың 

тереңдігін, сұйықтық пен 

су бөлгіш деңгейін терең 

шығырлардың көмегімен 

өлшеу, кенжарды үзіп, 

үңғымаларды 

шаблондауды орындау 



ОН 4.6. Ұңғымаларды 

зерттеу жұмыстарына 

қатысу 

Еңбек әрекеттерін тіркеуді және 

нәтижелерді орталық инженерлік-

технологиялық қызметке беруді 

жүргізеді 

8. Өнеркәсіптік және өрт қауіпсіздігі, 

еңбекті қорғау және экологиялық 

қауіпсіздік нормалары мен талаптарын 

сақтайды. 

 

КҚ 5. Ақпаратты 

жинау, өңдеу және 

беру. 

КМ  5. Ақпаратты 

жинау, өңдеу және 

беру 

 

ОН 5.1. Мұнай және газ 

өндіру операторларынан, 

автоматика және 

телемеханика 

құралдарының 

көрсеткіштерінен ақпарат 

жинау 

1.Жұмыс агентінің ұңғымаға берілуін 

реттеуді бақылайды. 

2. Ұңғымаларға Жұмыс агентін беруді 

реттейді. 

3. Жер үсті және ағынды суларды 

тазарту әдістерін қолдану туралы білімді 

меңгерген. 

4.Қойнауқаттық қысымды ұстап тұру 

әдістерін анықтайды; 

5.Қабаттарды су басу үшін сумен 

жабдықтау процесін жүргізеді; 

6.Қабаттарға айдалатын судың сапасына 

қойылатын талаптарды анықтайды. 

Айдауды есепке алу пункттерінде 

бақылау-өлшеу аспаптарын бақылауды 

және баптау жұмыстарын орындауды 

жүргізеді; 

Коррозия әсерінен жердегі жабдықтың 

жай-күйіне бақылау жүргізеді; 

7.Коррозия әсерінен құбырлар мен 

құбыр арматурасының жай-күйін 

бақылауды жүзеге асырады. 

Айдау ұңғымаларын қалпына келтіру 

және қабылдау жұмыстарын жүргізеді. 

ОН 5.2. Кәсіпшілік  және 

орталық технологиялық 

қызметке    жұмыс 

істелгені туралы және 

апаттық жағдайлар туралы 

ақпаратты дайындау және 

беру  

ОН 5.3. Ұңғымалардың 

жұмысы туралы, өнімді 

тапсыру, ұңғымаларды 

жерасты және күрделі 

жөндеу бригадаларының 

қозғалысы туралы 

мәліметтерді  құрастыру 

 
КҚ 6.  Геологиялық-

техникалық 

КМ  6. Геологиялық-

техникалық 

жұмыстарды жүргізу  

ОН 6.1. 

Қабатты гидрожару  және 

гидроқұмарынды 

1.Геологиялық зерттеудің 

технологиялық тиімділігін- 



жұмыстарды 

жүргізу 

перфорация процесіне 

қатысу 

техникалық іс-шаралар. 2.Анықтайды 

технологиялық 

қойнауқаттың мұнай беруінің тиімділігі. 

3.Геологиялық - техникалық 

кәсіпорындардың әрбір түрінің 

тиімділігін анықтайды. 

4.Орындайды технологиялық 

практика 

5.Геологиялық - техникалық іс-

шаралардың экономикалық тиімділігін 

айқындайды. 

Қойнауқаттың мұнай беруінің 

экономикалық тиімділігін анықтайды. 

Инвестициялық жобаларды бағалауды 

анықтайды. 

Скважина өнімділігін анықтайды. 

Скважинаның жұмыс ұзақтылығын 

анықтайды. 

Скважиналарды зерттеу нәтижелеріне 

негізделіп, әртүрлі әдістерді ендіруге 

ұсынады. 

Жұмыс істемейтін ұңғымалар қорын 

талдайды. 

6.Геологиялық-техникалық іс-

шараларды жүргізу үшін ұңғымаларды 

таңдайды. 

Ұңғымаларды түсіру және тоқтату 

бойынша жұмыстарды орындайды. 

Газ ағындарын басқарады 

Геологиялық-техникалық іс-шаралардың 

түрлерін көрсетіп, іс-шараларды 

құрайды. 

Жұмыстарды жүргізу мерзімін 

белгілейді. 

ОН 6.2. 

Жабдықты гидравликалық 

жару процесіне  дайындау  

ОН 6.3. 

Жоғары қысымды 

желілерді жинау, ажырату 

ОН 6.4. 

Айдалатын сұйықтықтың 

мөлшерін  өлшеу өндірісі 

ОН 6.5. 

Агрегат сорғысының 

қабылдауына  сұйықтық 

пен құмның берілуін 

реттеу 

ОН 6.6. Аспаптарды 

ұңғыманың сағасына 

орнату, оларды сағалық 

арматурамен қосу, 

қабаттады гидравликалық 

жару процесінде 

аспаптардың жұмысын 

бақылау 

ОН 6.7. Ұңғымалардың 

өнімділігін анықтау 

ОН 6.8. Ұңғымалар 

жұмысының ұзақтығын 

анықтау 

ОН 6.9. Ұңғымаларды 

зерттеу нәтижелеріне 

негізделген әртүрлі 

әдістерді енгізу  



Геологиялық-техникалық іс-шаралардың 

оң және теріс әсерлерін анықтайды. 

 

КҚ 7. Ұңғымаларды 

жөндеуге дайындау 

бойынша 

жұмыстарды 

орындау 

КМ  7. Ұңғымаларды 

жөндеуге дайындау 

бойынша 

жұмыстарды орындау 

ОН 7.1. Ұңғымаларды 

жөндеуге дайындау 

бойынша жұмыстарды 

орындау 

1.Нақты көрсеткіштерді 

скважиналардың технологиялық 

регламенттерімен салыстырады. 

2.Скважиналарды пайдалану кезінде 

туындайтын қиыншылықтарды 

талдайды. 

3.Игерудің ағымдағы күйін талдайды. 

4.Дебиті төмен скважиналарды 

талдайды 

Жерасты жабдығының ағымдағы 

параметрлерін анықтайды. 

Жерүсті жабдығының ағымдағы 

параметрлерін анықтайды. 

5.Скважиналарда гидродинамикалық 

зерттеу жұмыстарын жүргізеді. 

Есептеуді орындайды ұңғымаларды 

оңтайландыру. 

Өткізілетін іс-шаралардың тиімділігін 

бағалауды анықтайды. 

Факторды анықтай алады, құрамы 

бойынша оңтайлы жұмыс режимін 

белгілейді 

6.Әртүрлі пайдалану әдістерінде 

скважинаны қолайландыру  есебін 

орындайды. 

Қолайландыру түрлері мен мерзімдерін 

көрсетіп, іс-шараларды құрайды. 

Технологиялық практиканы орындайды 

 

ОН 7.2. Құбырларды 

лайдан және парафиннен 

жуу және тазалау, кенжар 

маңы аймағын өңдеу 

процесіне дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

ОН 7.3. Қажетті 

реагенттерді, ерітінділерді, 

сұйықтықтарды дайындау 

бойынша жұмыстарды 

орындау 

ОН 7.4. Жылжымалы 

құрылыстар (мұнаралар, 

діңгектер) мен 

агрегаттарды орнатуды, 

тексеруді және 

орталықтандыруды 

орындау 

ОН 7.5. Күрделі және жер 

асты жөндеу алдында 

ұңғымаларды өшіру және 

босату  процестерін жүзеге 

асыру, жөндеу 

жүргізгеннен кейін 

қорытынды жұмыстарды 

жүргізу 

 
КҚ 8. Ұңғымаларға 

жерасты және 

КМ  8. Ұңғымаларға 

жерасты және 

ОН 8.1. Ұңғымаларды 

жөндеуге беру кезінде 

оларға дайындық 

1. Ұңғымаларды сапалы сөндіруді 

қамтамасыз етеді. 



күрделі жөндеу 

жүргізу. 

күрделі жөндеу 

жүргізу 

жұмыстарын жүргізу және 

жөндеуден шыққан 

ұңғымаларды қабылдау 

2. Жабдықты жуу арқылы жөндеуге 

дайындайды. 

3. Технологиялық процестер кезінде 

авариялық жағдайларды жояды. 

4. Экологиялық қауіпсіздік 

нормативтерін сақтайды 

1.Тергеуге жататын жазатайым 

оқиғалардың түрлерін ажыратады. 

2.Жазатайым оқиғалардың түрлерін 

ауырлық дәрежесі бойынша ажыратады. 

3. Жазатайым оқиғалар актілерінің 

нысандарын ресімдейді. 

4. Өндірістік жарақаттануды талдау 

әдістерін анықтайды. 

5. Өндірістік жарақаттануды талдайды. 

Жерасты жабдығының ағымдағы 

параметрлерін анықтайды. 

Жерүсті жабдығының ағымдағы 

параметрлерін анықтайды. 

Скважиналарда гидродинамикалық 

зерттеу жұмыстарын жүргізеді. 

6.Технологиялық процесс 

параметрлеріне мониторинг жүргізеді. 

Сорғы станциясы жабдықтарының 

жұмыс параметрлерін реттеуді 

басқарады. 

Инженерлік-Техникалық персоналдың 

тікелей басшылығымен сорғы 

станциясына қызмет көрсету процесінде 

газға қауіпті, от және жөндеу 

жұмыстарын жүргізуді сақтайды. 

Сорғы станциясы жабдықтарының 

техникалық жағдайы мен жұмыс режимі 

бойынша жедел, техникалық 

құжаттаманы жүргізеді. 

ОН 8.2. Сорғы -

компрессорлық құбырлар 

мен бұрғылау құбырларын 

төсеу үшін қабылдау 

көпірлерінде жұмыс істеу 

кезінде көтергіш 

қондырғыларды 

монтаждау және 

бөлшектеу 

ОН 8.3. Ұңғымаларды 

күрделі жөндеу кезінде 

дайындық және 

қорытынды жұмыстарды 

жүргізу 

ОН 8.4. Сорғы - 

компрессорлық құбырлар 

мен бұрғылау құбырларын 

ұңғымаға жіберу үшін 

жұмыс алаңында жұмыс 

істеу кезінде жоғары және 

төмен қысымдағы 

желілерді монтаждау және 

бөлшектеу, байлау және 

престеу 

ОН 8.5. Ұңғымалардың  

тіікелей өзінде жабдықтар 

мен құралдарды ағымдағы 

жөндеу жұмыстарын 

өткізуі 

ОН 8.6. Жуу 

сорғыларының жұмыс 

параметрлерін бақылау, 



машиналық аспаларды ілу 

және автоматты кілттерді 

орнату 

Сорғы станциясы жабдығының 

техникалық жай-күйі мен жұмыс режимі 

туралы тікелей басшыны хабардар етеді. 

 ОН 8.7. Таль жүйесінің 

дұрыс істеуін бақылау 

ОН 8.8. Химиялық 

реагенттер мен 

жабдықтарды дайындау 

ОН 8.9. Тұз қышқылының 

концентрациясын және 

химиялық реагенттердің 

мөлшерін анықтау 

ОН 8.10. Кілттерді, 

элеваторларды, құбырлар 

мен штангаларды бұрау 

және бұрап алу 

автоматтарын түсіріп-

көтеру операцияларына 

дайындау 

 

 

 

  



Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек функциялары Модуль атауы және 

коды 

Оқыту нәтижесі Білім Дағдылары, іскерліктері 

ЕФ 1 Көмірсутек 

шикізатын өндіру 

жөніндегі жұмыстарды 

ұйымдастыру 

 

КМ  1. Мұнай, газ 

және газ 

конденсатын 

өндірудің 

технологиялық 

процесін орындау 

ОН 1.1. Объектілерді 

аралауды жүргізу 

Қазақстан Республикасының 

нормативтік құқықтық 

актілері, мұнай мен газды 

өндіру, жинау техникасы мен 

технологиясына қатысты 

әдістемелік және 

нормативтік-техникалық 

материалдар 

Мұнай және газ кен 

орындарын пайдалану 

ережесі, Ұңғымаларды жер 

астында және күрделі 

жөндеу техникасы мен 

технологиясы 

Ұңғымаларды салу 

технологиясы; 

Кәсіптік геология негіздері 

Пайдалану ұңғымаларының, 

мұнай-газ кәсіпшілігі 

жабдықтарының жұмысын 

Белгіленген технологиялық 

режимдерге сәйкес 

ұйымдастыру 

Көмірсутектер учаскелері мен 

шоғырларында жұмыстардың 

технологиялық схемаларын 

жасау 

Пайдалану объектілерін, 

орналастыру жүйелерін және 

ұңғымалар торларының 

тығыздығын, қабатқа әсер ету 

тәсілдері мен агенттерін, 

оларды пайдалану режимдері 

мен тәсілдерін, қаттардың 

қайтарымын арттыру және 

ұңғымалар дебиттерін 

қарқындату әдістерінің 

жиынтығы мен көлемін 

таңдауға байланысты 

есептеулер жүргізуБекітілген 

технологиялық режимдерден 

ауытқу себептерін жою 

бойынша жедел шаралар 

қабылдау 

Ұңғымаларға ағымдағы 

жөндеу жүргізу сапасын, жаңа 

техниканы сынауды, мұнай 

жинау жүйесін жетілдіруді, 

ОН 1.2. Технологиялық 

процестің берілген 

жұмыс режимін қолдау 

ОН 1.3. Айдау 

ұңғымаларының 

жабдықтарына қызмет 

көрсету 

ОН 1.4. Бақылау-өлшеу 

аспаптарының 

көрсеткіштерін алу 

ОН 1.5. Талдау жүргізу 

үшін сынамаларды 

іріктеп алу 

ОН 1.6. Мұнай 

кәсіпшілігі 

жабдықтарына, 

қондырғылар мен құбыр 

жолдарына қызмет 

көрсету және ағымдағы 

жөндеу жұмыстарын 

жүргізу 

ОН 1.7. Жабдықтар мен 

механизмдерді 

монтаждау және 

бөлшектеу 

ОН 1.8. Мұнайды 

сусыздандыру, 

тұзсыздандыру және 

тұрақтандыру үшін 



технологиялық 

процестерді жүргізу 

 

мұнай-газ өндіру 

технологиясын және 

парафинсіздендіруді 

қамтамасыз ету 

Қолданыстағы ұңғымалар 

қорының жұмысына 

салыстырмалы талдау жүргізу 

ОН 1.9. Сорғылар мен 

технологиялық 

жабдықтарға қызмет 

көрсетуге қатысу, 

сақтандыру 

құрылғыларының 

жұмысын тексеру, 

мұнай қыздырғыш 

пештеріне қызмет 

көрсету 

ЕФ 2 Мұнай өндіру 

және шығару 

процестерін реттеу 

КМ  2. 

Кәсіпшіліктегі 

технологиялық 

процесті бақылау 

ОН 2.1. 

Технологиялық 

процестің ағымдағы 

жағдайын бағалау 

Өндірісті жедел есепке 

алуды ұйымдастыру 

Мұнай және газ-мұнай кен 

орындарын игеруге арналған 

жобалау және технологиялық 

құжаттаманы қарау және 

келісу рәсімі 

Экономика, өндірісті, еңбекті 

ұйымдастыру және басқару 

негіздері 

Еңбек заңнамасының 

негіздері 

Жүргізу, паспорттау 

нефтегазопромысловых 

объектілерін 

Пайдалану ұңғымалары 

бойынша авариялардың 

есебін жүргізу 

 

Қызметкерлерді жұмыстың 

қауіпсіз әдістері мен 

Өндірістік объектілерді 

химиялық реагенттермен 

(эмульгаторлар, 

диспергаторлар және тұз 

ыдырауынан, коррозиядан 

басқа ингибиторлық қорғау 

және т. б.) қамтамасыз етуге 

қатысу 

Мұнай және газ өндіру 

жөніндегі бригадаларды 

қажетті техникалық, 

технологиялық және басқа да 

құжаттамалармен уақтылы 

қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру 

Өндірістің технологиялық 

режимдерінің өзгеруіне және 

түзетілуіне байланысты 

техникалық құжаттамаға 

өзгерістер енгізу 

Жер қойнауы учаскесінде 

игеруді жүргізу, жайластыру 

ОН 2.2. Мұнай және газ 

ұңғымаларының  

берілген  пайдалану 

коэффициентін 

қамтамасыз ету 

ОН 2.3. Өндірудің 

технологиялық процесін 

бақылау 

ОН 2.4. Тіркеу 

құралдарының 

көрсеткіштерін бақылау 

және көрсеткіштерді 

есепке алу 

ОН 2.5. Ұңғымаларға 

жұмыс агентінің 

берілуін реттеу 

ОН 2.6. Автоматика 

және телемеханика 



құралдарының 

көмегімен мұнай, газ 

және газ конденсатын 

өндірудің 

технологиялық процесін 

қашықтықтан басқаруды 

орындау 

 

тәсілдеріне оқытуды жүзеге 

асыру 

Өндірістің тиімділігі мен 

мәдениетін арттыру, қауіпсіз 

еңбек жағдайларын жасау, 

қоршаған ортаны қорғау, 

материалдар, отын және 

электр энергиясы 

шығысының техникалық 

негізделген нормаларын 

әзірлеу жөніндегі іс-

шараларды әзірлеуге және 

енгізуге қатысу 

Авариялардың себептерін 

талдауға және олардың 

алдын алу мен жою 

жөніндегі іс - шараларды 

әзірлеуге қатысу 

Белгіленген тәртіппен жұмыс 

орнында бастапқы нұсқама, 

жұмыскерлермен қайталама, 

жоспардан тыс нұсқамалар 

өткізу 

объектілерін жобалау және 

салу құқығына рұқсат беру 

құжаттарын уақтылы ресімдеу 

үшін материалдар дайындау 

Материалдарды ұтымды 

пайдалануды қамтамасыз ету 

Бекітілген регламент бойынша 

ауысымды (вахтаны) қабылдау 

және тапсыру 

Мұнай-газ кәсіпшілігі 

объектілерінде техникалық 

ақаулардың, авариялардың, 

асқынулардың туындау 

шарттары, олардың алдын алу 

және оларды жою тәсілдері 

Еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі 

қағидалары мен нормалары. 

Геологиялық-техникалық іс-

шараларды әзірлеуге қатысу 

Пайдалану ұңғымалары мен 

басқа да өндірістік объектілер 

жұмысының технологиялық 

режимдерін құрастыруға 

қатысу 

Мұнай және газ өндірудің 

ағымдағы және 

перспективалық жоспарларын 

әзірлеуге қатысу 

Өндірістік объектілерді күзгі-

қысқы кезеңдегі жұмысқа 

дайындау жөніндегі іс-

шараларды құрастыруға 

қатысу 

ОН 2.7. Ұңғымалардан 

(айдау ұңғымаларын  

қоса алғанда) және 

топтық өлшеу 

қондырғыларынан 

ақпарат жинауды, 

өңдеуді және беруді 

жүзеге асыру 

ОН 2.8. Жұмыс істеп 

тұрған ұңғымалар 

қорының жұмысын 

пульт арқылы  басқару 

және қызмет көрсететін 

операторлардың 

ақпараты арқылы 

бақылау 

ОН 2.9. Технологиялық 

аппараттардағы 

технологиялық 

параметрлерді: 

температураны, 

қысымды, шығынды, 

фазааралық деңгейлерді 

реттеу және бақылау 

ОН 2.10. Қарапайым 

және күрделілігі орташа 

мұнай кәсіпшілігі 



жабдықтарын, 

қондырғыларды, 

механизмдерді, бақылау-

өлшеу аспаптары мен 

коммуникацияларды 

монтаждау және 

бөлшектеу жөніндегі 

жұмыстарды бақылау  

Шикізат ресурстарын 

барынша мүмкін болатын 

қосымша алуға қол жеткізу 

жөнінде шаралар қабылдау 

ЕФ 3 Мұнай, газ және 

газ конденсатын өндіру 

жөніндегі бригаданың 

өндірістік қызметіне 

басшылық ету 

 

КМ  3. Ұңғымалар  

мен жабдықтарға 

қызмет көрсету 

кезінде анықталған 

ақауларды жою 

ОН 3.1. Жұмыс 

басшысына ұңғымалар 

мен басқа да мұнай 

кәсіпшілігі 

жабдықтарының 

жұмысында байқалған 

барлық ақаулар туралы 

ақпарат беру 

Мұнай және газ өндіру 

саласындағы озық тәжірибе 

Мұнай-газ өнеркәсібіне 

қызмет көрсететін 

бөлімшелерді мамандандыру 

Мұнай және газ кен 

орындарының 

технологиялық 

көрсеткіштерін болжау 

әдістері 

Әртүрлі пайдалану тәсілдері 

кезінде ұңғымаларды игеру, 

зерттеу процестерін жобалау 

және реттеу әдістері 

Ұңғымалардың өнімін алуға 

және дайындауға арналған 

техникалық құрылғылар, 

аппараттар мен құралдар 

Мұнай, газ және газ 

конденсатты кен орындарын 

игеру және пайдалану 

технологиясы 

Кен орындарын игеруге 

арналған жобалау, 

Ұңғымалар мен объектілер 

жұмысының технологиялық 

режимдерін сақтау 

Технологиялық процестің 

бұзылу себептерін жедел 

анықтау және оларды жедел 

жою 

Ұңғымаларға және басқа да 

өндірістік объектілер мен 

коммуникацияларға қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру 

Ұңғымалардың тұрып қалуын 

қысқарту бойынша шаралар 

қабылдау 

Ұңғымаларда оларды 

жөндеуге тапсыру кезінде 

дайындық жұмыстарын 

жүргізу және ұңғымаларды 

қабылдау және тапсыру 

актілерін ресімдеу 

Ұңғымаларды жөндеуден 

уақтылы қабылдауды 

қамтамасыз ету 

Өндірістік қызмет 

нәтижелерін талдау 

ОН 3.2. Қызмет 

көрсетуші персоналға 

технологиялық 

режимнің анықталған 

бұзушылықтарын түзету 

жөнінде тапсырма беру  

ОН 3.3. Газ құбырының 

жұмыс параметрлерін 

өлшейтін құралдардың 

көрсеткіштерін алу, газ 

және сұйықтықтың 

шығынын есептеуді 

жүргізу, цехтың газды 

кешенді дайындау 

қондырғысының 

жұмысының режимдік 

парақтарын жүргізу 



ОН 3.4. Кен орнын игеру 

бойынша шешімді 

таңдауды түсіндіру 

технологиялық құжаттаманы 

жасау қағидалары 

Өндіріс кестелеріне сәйкес 

өндірістік тапсырмаларды, 

материалдарды, отынды, 

электр энергиясын 

пайдалану жөніндегі 

көрсеткіштерді, буындарға 

және жеке жұмысшыларға 

уақтылы жеткізу 

Мұнай және газ өндіру 

жөніндегі бригада 

мүшелерінің орындайтын 

жұмыстарының сапасын, 

электр энергиясын, отынды, 

материалдарды үнемді 

пайдалануды қамтамасыз ету 

Қажетті техникаға, 

материалдарға, құралдарға 

өтінімдерді уақытылы жасау 

және беру 

Жұмысшылардың жабдықты, 

құралды дұрыс пайдалануын 

қамтамасыз ету 

Кәсіптерді біріктіруді 

дамытуға, қызмет көрсету 

аймақтарын кеңейтуге және 

еңбекті ұйымдастырудың 

басқа прогрессивті 

нысандарын қолдануға 

жәрдемдесу 

Жұмысшылардың 

жұмыстары мен кәсіптерінің 

Бірыңғай тарифтік-біліктілік 

анықтамалығына және 

Жаңа технологиялық 

процестерді әзірлеу және 

қолданыстағы технологиялық 

процестерді жетілдіру 

Мұнай-газ өндіру саласына, 

мұнай, газ және конденсат 

өндіру жөніндегі жұмыстарға 

қатысты Қазақстан 

Республикасының нормативтік 

құқықтық актілері; 

Ұңғымаларды, жерүсті 

жабдықтарын, құрылыстар 

мен коммуникацияларды 

пайдалану жөніндегі 

қағидалар 

Мұнай, газ және конденсат 

өндіру жөніндегі жұмыстарды 

жүргізу технологиясы 

Мұнай, газ және конденсатты 

кәсіпшілік жинау жүйесі 

Жабдықтардың, құрал-

саймандардың, 

құрылғылардың техникалық 

сипаттамалары, оларды 

жөндеуді ұйымдастыру 

ережесі 

Аварияларды және мұнай мен 

мұнай өнімдерінің төгілуін 

жою әдістері 

Жұмыс уақытын, жалақыны, 

бос тұрып қалуды есепке алу 

бойынша бастапқы 

құжаттардың дұрыс және 

уақтылы ресімделуін 

қамтамасыз ету 

ОН 3.5. Ұңғымаларға 

қызмет көрсету әдістерін 

таңдауды түсіндіру 

ОН 3.6. 

Жер үсті және жер асты 

жабдықтарындағы, 

бақылау-өлшеу 

аспаптарының 

көмегімен автоматика 

және телемеханика 

құралдарының 

жұмысындағы 

ақаулардың сипатын 

анықтау 

ОН 3.7. 

Қарапайым мұнай 

кәсіпшілігі жабдығы мен 

құбыр арматурасының 

жекелеген тораптары 

мен механизмдерін 

бөлшектеуді, жөндеуді 

және құрастыруды 

жүзеге асыру 

ОН 3.8. 

Жабдықтар мен 

аппаратураларды 

ағымдағы жөндеудіен 

өткізу, ақаулы 

ысырмаларды ауыстыру, 

төсемдерді ауыстыру, 

тығыздамаларды 

толтыру; күрделі емес 



слесарлық жұмыстарды 

орындау 

(немесе) кәсіптік 

стандарттарға сәйкес Сан 

нормативтерін, бағаларды 

қайта қарау туралы, сондай-

ақ жұмысшыларға разрядтар 

беру туралы ұсыныстар 

енгізу 

 

Жұмысшылардың өндірістік 

және еңбек тәртібін, ішкі 

еңбек тәртібі ережелерін 

сақтауы бойынша шаралар 

қабылдау; 

Бекітілген регламент бойынша 

ауысымды (вахтаны) қабылдау 

және тапсыру 

ОН 3.9. 

Тиісті тақырыптағы 

жабдықтар туралы 

құжаттамадан ақпаратты 

пайдалану және 

тапсырмаларды 

оңтайландыру үшін 

қолдану 

ЕФ 4 Қауіпсіз жұмыс 

ортасын қамтамасыз 

ету 

 

КМ  4. Қызмет 

көрсетілетін 

ұңғымалардың 

технологиялық 

режимін жүргізу 

ОН 4.1. Құбырларға, 

технологиялық 

жабдықтарға  престеуді  

жүргізу 

Жұмыс орнында өндірістік 

нұсқаулық өткізу 

Еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау, өрт 

қауіпсіздігі, қоршаған 

ортаны қорғау, жабдықтар 

мен құралдарды техникалық 

пайдалану қағидалары мен 

нормаларын орындау 

жөніндегі іс-шараларды 

қызметкерлерге жеткізу 

Еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау жөніндегі іс-

шараларды, мемлекеттік 

қадағалау және бақылау 

органдарының, еңбекті 

қорғау қызметінің 

нұсқамаларын белгіленген 

мерзімде орындау 

Қызметкерлерді Жұмыстың 

қауіпсіз әдістері мен 

тәсілдеріне оқытуды жүзеге 

асыру 

Өндірістегі жазатайым оқиға 

кезінде медициналық 

Еңбек қауіпсіздігі және 

еңбекті қорғау, өрт қауіпсіздігі 

қағидалары мен нормалары 

Алғашқы медициналық көмек 

көрсету негіздері 

Мұнай кәсіпшілігі 

жабдықтарына, қондырғылар 

мен құбыржолдарға қызмет 

көрсету және ағымдағы 

жөндеу жөніндегі жұмыстарға 

қатысу 

Бақылау-өлшеу аспаптарының 

көрсеткіштерін түсіру 

Талдау жүргізу үшін сынама 

алуды жүзеге асыру 

Сығымдау сорғы 

станцияларын, топтық өлшеу 

қондырғыларын есепке алу 

тораптары арқылы мұнай мен 

суды өлшеуге қатысу 

Бекітілген регламент бойынша 

ауысымды (вахтаны) қабылдау 

және тапсыру 

Мұнай кәсіпшілігі 

жабдықтарына, қондырғылар 

ОН 4.2. Гидрат түзілуін, 

парафин, шайыр, тұз 

шөгінділерін болдырмау 

үшін  профилактикалық 

жұмыстар жүргізу және 

осы жұмыстарды 

жүргізу үшін 

реагенттерді есептеу 

ОН 4.3. Бақылау-өлшеу 

аспаптарының 

көмегімен әртүрлі 

технологиялық 

параметрлердің 

шамаларын өлшеу 

ОН 4.4. Ұңғымалар 

жұмысының 

параметрлерін алу және 

жіберу, автоматика және 

телемеханика 

құралдарының жұмысын 

бақылау 



ОН 4.5. Ұңғыманың 

тереңдігін, сұйықтық 

пен су бөлгіш деңгейін 

терең шығырлардың 

көмегімен өлшеу, 

кенжарды үзіп, 

үңғымаларды 

шаблондауды орындау 

көмекті ұйымдастыруға, 

зардап шегушіге алғашқы 

медициналық көмекті 

ұйымдастыруға, болған 

жазатайым оқиға туралы 

тікелей басшыға хабарлауға, 

өндірістегі жазатайым 

оқиғаларды және кәсіптік 

ауруларды тергеп-тексеру 

және есепке алу 

қағидаларында көзделген 

басқа да іс-шараларды 

жүргізуге міндетті 

Белгіленген тәртіппен жұмыс 

орнында бастапқы нұсқама, 

жұмыскерлермен қайталама, 

жоспардан тыс нұсқамалар 

өткізу 

мен құбыржолдарға қызмет 

көрсету және ағымдағы 

жөндеу жөніндегі жұмыстарға 

қатысу 

Бақылау-өлшеу аспаптарының 

көрсеткіштерін түсіру 

Талдау жүргізу үшін сынама 

алуды жүзеге асыру 

Сығымдау сорғы 

станцияларын, топтық өлшеу 

қондырғыларын есепке алу 

тораптары арқылы мұнай мен 

суды өлшеуге қатысу 

Бекітілген регламент бойынша 

ауысымды (вахтаны) қабылдау 

және тапсыру 

ОН 4.6. Ұңғымаларды 

зерттеу жұмыстарына 

қатысу 

ЕФ 5 Мұнай, газ және 

газ конденсатын 

өндірудің барлық 

тәсілдері кезінде 

технологиялық 

процесті жүргізу 

КМ  5. Ақпаратты 

жинау, өңдеу және 

беру 

ОН 5.1. Мұнай және газ 

өндіру 

операторларынан, 

автоматика және 

телемеханика 

құралдарының 

көрсеткіштерінен 

ақпарат жинау 

Мұнай және газ 

ұңғымаларының құрылымы 

Ұңғымалардың жерүсті 

жабдықтарына қызмет 

көрсету мақсаты, қағидалары 

Қолданылатын құрал-

сайман, құрылғылар, 

бақылау-өлшеу аспаптары, 

Мұнайды, газды, газ 

конденсатын өндірудің, 

жинаудың, тасымалдаудың, 

газды айдаудың және 

іріктеудің технологиялық 

процесі туралы негізгі 

мәліметтер 

Қолданылатын реагенттердің 

негізгі химиялық қасиеттері; 

Қарапайым мұнай кәсіпшілігі 

жабдығы мен арматурасының 

жекелеген тораптары мен 

механизмдерін бөлшектеуді, 

жөндеуді және құрастыруды 

жүзеге асыру 

Ұңғымадағы сорғы-

компрессорлық құбырларды 

парафин мен шайырлардан 

механикалық және автоматты 

қырғыштармен және 

реагенттерді, еріткіштерді, 

ыстық мұнай мен буды 

пайдалана отырып тазартуды 

жүргізу 

Ұңғымалар мен лақтыру 

желілерінің жер асты және 

ОН 5.2. Кәсіпшілік  және 

орталық технологиялық 

қызметке    жұмыс 

істелгені туралы және 

апаттық жағдайлар 

туралы ақпаратты 

дайындау және беру  

ОН 5.3. Ұңғымалардың 

жұмысы туралы, өнімді 



тапсыру, ұңғымаларды 

жерасты және күрделі 

жөндеу бригадаларының 

қозғалысы туралы 

мәліметтерді  құрастыру 

Жеке қорғаныс 

құралдарының жұмыс 

принципі 

жер үсті жабдықтарының 

жоғары қысымды бумен 

өңдеуін орындау 

Автоматтандырылған топтық 

өлшеу қондырғысында 

ұңғымалардың дебитін 

өлшеуді жүзеге асыру 

 КМ  6. Геологиялық-

техникалық 

жұмыстарды жүргізу 

ОН 6.1. 

Қабатты гидрожару  

және гидроқұмарынды 

перфорация процесіне 

қатысу 

1. Мұнай және газ кен орны 

туралы негізгі мәліметтер 

2. Ұңғымалар мен 

қондырғылардың жерүсті 

жабдығының, қолданылатын 

құрал-саймандар мен 

айлабұйымдардың, бақылау-

өлшеу аспаптарының 

мақсаты, оларды пайдалану 

және қызмет көрсету 

қағидалары 

3. Мұнайды, газды, газ 

конденсатын өндірудің, 

жинаудың, тасымалдаудың, 

газды айдаудың және 

іріктеудің технологиялық 

процесі, қызмет көрсетілетін 

учаскеде мұнайды, газды 

және конденсатты жинау 

және тасымалдау схемасы 

4. Қызмет көрсетілетін 

бақылау-өлшеу 

аспаптарының, 

аппаратураның, автоматика 

және телемеханика 

құралдарының құрылысы 

Бақылау және автоматика 

аспаптарының көрсеткіштерін 

ашып жазу 

Ұңғымалардың және басқа да 

мұнай кәсіпшілігі 

жабдықтарының жұмысында 

байқалған барлық ақаулар 

туралы жұмыс басшысы мен 

операторға ақпарат ұсыну 

Біліктілігі анағұрлым жоғары 

мұнай және газ өндіру 

жөніндегі оператордың 

басшылығымен газлифт 

ұңғымаларының 

коммуникацияларына 

(газоманифольдтар, газ 

сепараторлары, жылу 

алмастырғыштар) техникалық 

қызмет көрсетуді жүргізу 

Газ құбыры жұмысының 

параметрлерін өлшейтін 

аспаптардың көрсеткіштерін 

алу, газ және сұйықтық 

шығынын есептеуді жүргізу, 

цехтың газды кешенді 

дайындау қондырғысы 

жұмысының режимдік 

парақтарын жүргізу 

ОН 6.2. 

Жабдықты 

гидравликалық жару 

процесіне  дайындау  

ОН 6.3. 

Жоғары қысымды 

желілерді жинау, 

ажырату 

ОН 6.4. 

Айдалатын 

сұйықтықтың мөлшерін  

өлшеу өндірісі 

ОН 6.5. 

Агрегат сорғысының 

қабылдауына  сұйықтық 

пен құмның берілуін 

реттеу 

ОН 6.6. Аспаптарды 

ұңғыманың сағасына 

орнату, оларды сағалық 

арматурамен қосу, 

қабаттады 

гидравликалық жару 



процесінде аспаптардың 

жұмысын бақылау 

Бекітілген регламент бойынша 

ауысымды (вахтаны) қабылдау 

және тапсыру ОН 6.7. Ұңғымалардың 

өнімділігін анықтау 

ОН 6.8. Ұңғымалар 

жұмысының ұзақтығын 

анықтау 

ОН 6.9. Ұңғымаларды 

зерттеу нәтижелеріне 

негізделген әртүрлі 

әдістерді енгізу  

 КМ  7. Ұңғымаларды 

жөндеуге дайындау 

бойынша 

жұмыстарды 

орындау 

ОН 7.1. Ұңғымаларды 

жөндеуге дайындау 

бойынша жұмыстарды 

орындау 

Бақылау-өлшеу 

аспаптарының көмегімен 

әртүрлі технологиялық 

параметрлердің шамаларын 

өлшеу 

Ұңғымалар жұмысының 

параметрлерін алу және 

беру, автоматика және 

телемеханика құралдарының 

жұмысын бақылау 

Ұңғымаларды зерттеу 

жұмыстарына қатысу 

Газлифт ұңғымаларының 

коммуникацияларына 

(газоманифольдтар, газ 

бөлгіштер, жылу 

алмастырғыштар)техникалық 

қызмет көрсетуді жүзеге 

асыру 

Сорғы жабдығына ағымдағы 

қызмет көрсетуді орындау 

Бекітілген регламент 

бойынша ауысымды 

Мұнай және газ кен орны 

туралы негізгі мәліметтер 

Көмірсутектер шоғырларының 

режимі, мұнайдың, газдың 

және конденсаттың 

физикалық-химиялық 

қасиеттері 

Қызмет көрсетілетін 

ұңғымалардың технологиялық 

режимі, газды кешенді 

дайындау қондырғыларының, 

топтық өлшеу 

қондырғыларының құрылысы 

және жұмыс принципі 

Мұнайды, газды, конденсатты 

жинау және тасымалдау, газды 

айдау және іріктеу жүйелері, 

қызмет көрсетілетін бақылау-

өлшеу аспаптары 

Аппаратура, автоматика және 

телемеханика құралдары, 

олардың техникалық 

сипаттамасы 

ОН 7.2. Құбырларды 

лайдан және парафиннен 

жуу және тазалау, 

кенжар маңы аймағын 

өңдеу процесіне 

дайындық жұмыстарын 

жүргізу 

ОН 7.3. Қажетті 

реагенттерді, 

ерітінділерді, 

сұйықтықтарды 

дайындау бойынша 

жұмыстарды орындау 

ОН 7.4. Жылжымалы 

құрылыстар (мұнаралар, 

діңгектер) мен 

агрегаттарды орнатуды, 

тексеруді және 

орталықтандыруды 

орындау 



ОН 7.5. Күрделі және 

жер асты жөндеу 

алдында ұңғымаларды 

өшіру және босату  

процестерін жүзеге 

асыру, жөндеу 

жүргізгеннен кейін 

қорытынды жұмыстарды 

жүргізу 

(вахтаны) қабылдау және 

тапсыру 

Жер үсті кәсіпшілік 

жабдықтарының құрылысы 

және оларды пайдалану 

қағидалары 

 

 КМ  8. Ұңғымаларға 

жерасты және 

күрделі жөндеу 

жүргізу 

 

 

 

 

 

 

ОН 8.1. Ұңғымаларды 

жөндеуге беру кезінде 

оларға дайындық 

жұмыстарын жүргізу 

және жөндеуден шыққан 

ұңғымаларды қабылдау 

Мұнай, газ және газ 

конденсатын өндірудің, 

газды айдаудың және 

іріктеудің технологиялық 

процесі 

Жер асты және жер үсті 

жабдықтарының техникалық 

сипаттамалары мен 

құрылымы 

Ұңғымаларды жерасты және 

күрделі жөндеу түрлері 

Ұңғымаларды зерттеу және 

мұнай мен газ өндіруді 

қарқындату әдістері 

Қысыммен жұмыс істейтін 

ыдыстардың құрылысы және 

пайдалану ережесі, 

монтаждау және принциптік 

схемалар 

Қызмет көрсетілетін 

аппаратураны, автоматика 

мен телемеханиканы 

пайдалану ережесі, 

радиотехника, 

электротехника, автоматика 

және телемеханика негіздері 

Мұнай және газ ұңғымаларын 

пайдаланудың берілген 

коэффициентін қамтамасыз 

ету 

Өнімділігі тәулігіне 500 текше 

метрден жоғары электр 

тиелген ортадан тепкіш 

сорғыларды, редукциялау 

тораптарына метанолды 

беруге арналған мөлшерлеу 

сорғыларын, газлифтті және 

басқару станциясының 

көмегімен бірнеше рет іске 

қосылатын және 

ажыратылатын ұңғымалардың 

қарнақты тереңдік 

сорғыларымен жабдықталған 

және оның режиміне сәйкес 

ұңғымалардың өнімін алғанға 

дейін айдалатын сұйықтықтың 

параметрлеріне бақылау 

жүргізетін ұңғымалардың 

тереңдік сорғыларын жұмыс 

режиміне шығару 15 

мегапаскальдан жоғары 

(шаршы сантиметрге 150 

ОН 8.2. Сорғы -

компрессорлық 

құбырлар мен бұрғылау 

құбырларын төсеу үшін 

қабылдау көпірлерінде 

жұмыс істеу кезінде 

көтергіш 

қондырғыларды 

монтаждау және 

бөлшектеу 

ОН 8.3. Ұңғымаларды 

күрделі жөндеу кезінде 

дайындық және 

қорытынды жұмыстарды 

жүргізу 

ОН 8.4. Сорғы - 

компрессорлық 

құбырлар мен бұрғылау 

құбырларын ұңғымаға 

жіберу үшін жұмыс 



алаңында жұмыс істеу 

кезінде жоғары және 

төмен қысымдағы 

желілерді монтаждау 

және бөлшектеу, байлау 

және престеу 

Мұнайды есепке алудың 

бригадалық тораптарының 

жұмысына бақылау жасау 

Технологиялық мұнай 

құбырларын, алаң ішіндегі 

газ құбырларын, 

газоманифольдтарды үрлеу, 

алдын алу жөніндегі 

жұмыстарды жүзеге асыру 

Ұңғыманың лифтісін 

саңылаусыздыққа сынау, 

ұңғымалық камераларды 

газбен үрлеу бойынша 

жұмыстарды жүргізуге 

қатысу 

Газоманифольдтарды 

жоспарлы-алдын ала жөндеу 

жұмыстарына қатысу 

(диафрагмаларды, ер-

тұрмандарды, шар 

клапандарын ауыстыру және 

т. б.) 

Учаскеге қызмет көрсету 

бойынша вахталық 

құжаттаманы жүргізу 

Біліктілігі анағұрлым төмен 

мұнай және газ өндіру 

жөніндегі операторларға 

басшылық ету 

Бекітілген регламент 

бойынша ауысымды 

(вахтаны) қабылдау және 

тапсыру 

килограмм-күштен жоғары) 

жоғары қысымды газды айдай 

отырып, қаттық қысымды 

ұстап тұру әдісін пайдалану 

кезінде айдау ұңғымаларына 

қызмет көрсету, есептеулер 

жүргізу және ұңғымаларды 

химиялық өңдеу жөніндегі 

жұмыстарға басшылық жасау 

Күрделі технологиялық 

Жабдықты, электр жүктемелі 

орталықтан тепкіш 

қондырғыларды, қысыммен 

жұмыс істейтін ыдыстарды, 

автоматтандырылған топтық 

өлшеу қондырғыларын 

монтаждау және демонтаждау 

жөніндегі жұмыстарға 

басшылық ету және қатысу 

Объектілерді жерасты 

(ағымдағы) және күрделі 

жөндеуге дайындау бойынша 

жұмыстарға қатысу 

Объектілерді жөндеуден 

қабылдау, оларды жөндеуге 

және жөндеуден кейін іске 

қосуға қатысу 

Іске қосу электр 

жабдықтарын, басқару 

станцияларын, автоматика 

және телемеханика блоктарын 

монтаждауға қатысу, 

автоматика және телемеханика 

жүйелерінде бақылау-өлшеу 

ОН 8.5. Ұңғымалардың  

тіікелей өзінде 

жабдықтар мен 

құралдарды ағымдағы 

жөндеу жұмыстарын 

өткізуі 

ОН 8.6. Жуу 

сорғыларының жұмыс 

параметрлерін бақылау, 

машиналық аспаларды 

ілу және автоматты 

кілттерді орнату 

ОН 8.7. Таль жүйесінің 

дұрыс істеуін бақылау 

ОН 8.8. Химиялық 

реагенттер мен 

жабдықтарды дайындау 

 

ОН 8.9. Тұз 

қышқылының 

концентрациясын және 

химиялық реагенттердің 

мөлшерін анықтау 

ОН 8.10. Кілттерді, 

элеваторларды, 

құбырлар мен 

штангаларды бұрау және 

бұрап алу автоматтарын 

түсіріп-көтеру 



операцияларына 

дайындау 

және реттеу жұмыстарын 

орындау 

 

 

 

 

 

 

6. Жабдықтардың тізімі  

 

№ Атауы Техникалық сипаттама Құрылғының 

тағайындалуы 

Құрылғы 

пайдалан

ылатын 

модуль 

(дер) 

Ескерту 

1 

 

Манометр Манометрдің әрекеті өлшенген қысымды 

құбырлы серіппенің серпімді деформация 

күшімен немесе одан да сезімтал екі 

пластиналы мембранамен теңестіруге 

негізделген, оның бір ұшы ұстағышқа 

дәнекерленген, ал екіншісі тарту арқылы 

серпімді сезімтал элементтің қозғалысын 

көрсеткі шеңберінің қозғалысына 

айналдыратын трибко-сектор 

механизмімен байланысты. 

Мұнайдың 

қысымын өлшейтін 

құрылғы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6, 

 

2 Кривошипно-шатунный 

механизм (КШМ)  

Иінді механизм (КШМ) поршеньнің өзара 

қозғалысын айналмалы қозғалысқа 

айналдыруға арналған (мысалы, ішкі жану 

қозғалтқыштарындағы иінді біліктің 

айналмалы қозғалысы) және керісінше. 

КШМ бөлшектері бөледі, екі топ, бұл-

қозғалмалы және қозғалмайтын 

бөлшектер: 

Жылжымалы: поршень сақиналары бар 

поршень, поршеньді саусақ, 

 

Ұңғы құрылысы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, 

 



байланыстырушы өзек, мойынтіректері 

бар иінді білік немесе иінді білік, ұшқыш. 

Бекітілген: цилиндр блогы (ішкі жану 

қозғалтқышының негізгі бөлігі) және иінді 

корпус, цилиндр басы, иінді және ілінісу 

иінді корпусы, төменгі иінді корпус 

(паллет), цилиндр жеңдері, блок қақпағы, 

бекітпелер, блок қақпақтарын төсеу, 

кронштейндер, иінді біліктің жарты 

сақинасы. 

3 ҚҚҚ, ҚХА фонтандық 

және айдау арматурасы 

МЕМСТ 13846-89 және ТУ 3665-010-

00221801-99 сәйкес шығарылатын 

фонтандық Арматура сорғы (ЭЦН, ШГН) 

және фонтанды Мұнай және газ 

ұңғымаларының сағаларын 

герметизациялауға, өндірілетін өнімді 

манифольдқа жабуға және жіберуге, 

сондай-ақ қажетті технологиялық 

операцияларды жүргізуге арналған. 

Арматура ГОСТ 16350-80 сәйкес суық 

және қалыпты макроклиматтық 

аудандарда пайдалануға арналған. ГОСТ 

15150-69 бойынша 1 орналастыру санаты. 

Пайдалану кезіндегі қоршаған ауаның 

температурасы минус 60о С-тан плюс 40о 

С-қа дейін, жұмыс температурасының 

диапазоны -60°С-тан +120°С-қа дейін. 

МЕМСТ Р 51365-2009 бойынша пайдалану 

шарттарына байланысты материалдың 

сыныбы және техникалық талаптардың 

деңгейі (МТТ). 

Ұңғымалық орта өнімділікке байланысты 

әрқайсысының көлемі бойынша 6% C02 

және H2S болуы мүмкін.  

Сұйықтың өлшемін 

анықтайтын 

құрылғы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6,  

 



4 Шарошкалы қашаулар Мұнай және газ құбырларын салу 

кезінде мынадай тау жынысын қирату 

аспаптары қолданылады: 

• тегіс забойлы ұңғыманы бұрғылауға 

арналған бұрғылау қашаулары; 

• сақина забойлы ұңғыманы 

бұрғылауға арналған бұрғылау басы; 

• ұңғыма бойын кеңейтуге арналған 

кеңейткіштер; 

• бұрғылау коллонасын центрлеуге 

арналған және ұңғыма қабырғасын 

түзулеуге арналған стабилизаторлар, 

калибраторлар және центраторлар. 

Тау жынысын бұзу әрекетіне 

байланысты бұрғылау қашаулары 

және бастары уату - опырып салу 

(шарошкалы), кесу - опырып салу 

(лопасты), ұнтақтау - кесу (алмаз 

типтес). 

Шарошкалы қашаулар - қашаудың ең 

кең таралған түрі. Ол: біршарошкалы, 

екішарошкалы және үшшарошкалы 

болып бөлінеді. 

Қабатты қазуға 

арналған құрылғы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, 

 

5 Бұрандалы компрессор UDD бұрандалы компрессорлары жоғары 

сапа стандарттарына сәйкес және сенімді 

және сапалы компоненттерді қолдана 

отырып шығарылады. 

Олар жоғары тиімділікті IE3 IP55 класс F 

электр қозғалтқышымен жабдықталған. 

төмендетілген кернеу кезінде 

қозғалтқышты іске қосу кезінде токтарды 

шектеу арқылы механикалық серпіліссіз 

тегіс іске қосу үшін. Бұл жүйе іске қосу 

тогын және іске қосу моментін тікелей іске 

қосу кезінде табылған мәндердің 33% (1/3) 

Сұйықты айыру 

қондырғысы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5 

 



тең мәндерге дейін азайтады. Электр 

қозғалтқышының / бұрандалы 

қондырғының 1: 1 беріліс 

коэффициентімен байланысы. металл 

бөлшектерін сақтайтын Sureflex икемді 

буынымен жасалған 

6 Винтті компрессор IVM бұрандалы компрессорлар сығылған 

ауа саласындағы жаңашылдықты білдіреді. 

Айнымалы жылдамдықты жетекке 

арналған жиіліктік вариатормен 

жабдықталған олар технологиялық 

мотормен жабдықталған Тұрақты 

магниттер бұл қазіргі кездегі айнымалы 

жылдамдықтағы электрлік басқарудағы ең 

инновациялық технологияны ұсынады. 

Мұндай технологияның артықшылығы, 

әсіресе әдеттегі асинхронды қозғалтқыш 

техникасымен салыстырғанда белгілі. 

Сұйықты айыру 

қондырғысы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, 

 

7 API стандарты бойынша 

мұнай сорғылары 

API стандарты бойынша сорғылар 

API-American Petroleum Institute 

(американдық мұнай институты) 

API стандарты сорғыларға қатаң талаптар 

қояды. 

Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған 

API бойынша мұнай және химиялық 

сорғылар негізгі нүктелерде және 

сенімділік пен жөндеуаралық жүріс өте 

маңызды болатын ауыр жұмыс 

жағдайларында қолданылады. 

API 610 мұнай сорғыларының басты 

артықшылығы - өте ұзақ жөндеу 

жұмыстары. API 610 бойынша мұнай 

сорғыларында жөндеу аралық кезең 3 жыл 

және одан да көп уақытты құрайды. 

Сондай –ақ, API стандарты бойынша 

Сұйықты жоғарыға 

көтеретін құрылғы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, 

КМ9 

 



мұнай сорғылары ашық ауада-60С 

температурада жақсы жұмыс істейді, ал 

сорылатын өнімнің температурасы +500С 

дейін жетуі мүмкін. 

8 Газ айыру сеператоры Қазақстанда мұнай – газ сепараторларын 

дайындау, сату-зауыт каталогының бағасы 

бойынша дайындау, сатып алу, тапсырыс 

беру. 

Мұнай-газ сепараторлары және мұнай 

тұндырғыштары 

Мұнай-газ сепараторлары мен 

тұндырғыштары газ тарату 

станцияларының қызметінде, мұнай 

өндіру, химия өндірісі, газ, мұнай және 

басқа да бірқатар қондырғылар үшін кең 

таралған. Тұндырғыштар мен 

сепараторларды орнату ашық 

кеңістіктерде не жылытуы бар немесе 

жылытылмайтын жабық үй-жайларда 

жүргізілуі мүмкін. 

Біздің өндіріс мүмкіндіктеріміз мұнай 

өнеркәсібі өндірісінің тиімді қызметі үшін 

жабдықтардың барлық спектрін 

дайындауды қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. Оның ішінде газ, мұнай 

сепараторларын, су ағызатын мұнай-газ 

техникасын, тұндырғыштарды, су 

тазартуға арналған аппараттарды, газ, 

мұнай дайындауға арналған сенімді 

өндіріс және Тапсырыс берушінің өзекті 

міндеттері мен талаптарын ескере отырып, 

басқа да шешімдер бар. 

Мұнайдан газды 

айыру қондырғысы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6 

 



9 ТЯ типті зәкір Зәкір корпустан және корпуста орнатылған 

шыңдалған тіс құрылғысы бар шарнирлі 

серіппелі эксцентиктен тұрады. Корпустың 

жоғарғы жағы ниппельмен, ал төменгі 

жағы қосу бұрандалары бар метрикалық 

муфтамен аяқталады. Корпустың жоғарғы 

бөлігіне ұстап алғыш басы, ал төменгі 

бөлігіне түсірілетін аспап бекітіледі 

Зәкір  мұнай, газ 

және геологиялық 

барлау 

ұңғыларында 

муфталық 

бағаналарда 

монометрді 

геофизикалық 

құралдарды және 

ұңғының алмалы-

салмалы 

жабдықтарын 

түсіру және орнату 

үшін арналған. 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6 

 

10 Спектрофотометр  Ішкі ені 10 мм (еуропалық стандарт) және 

оптикалық жолының ұзындығы 5-тен 10 

мм-ге дейінгі 4 кюветке арналған 

ұстағышы бар PE-5300VI 

спектрофотометрі. 

4 кюветтен тұратын ұстағышы бар PE-

5300VI спектрофотометрі оларда еріген 

компоненттерді анықтау үшін 

сұйықтықтардың өткізгіштігі мен 

оптикалық тығыздығын өлшеуге арналған. 

 

 Техникалық сипаттама: 

- Спектрлік диапазон: 325-1000 нм. 

- Спектрлік саңылау ені: 4 нм. 

- Толқын ұзындығын орнату қатесі, артық 

емес: ±2 нм. 

- Толқын ұзындығын орнатудың 

қайталануы, артық емес: 1 нм. 

- Бағыттық өткізгіштіктің спектрлік 

коэффициенттерін өлшеу кезінде рұқсат 

Заттардың құрамын 

сандық және 

сапалық талдау 

кезінде 

қолданылады. 

КМ4, КМ5, 

КМ 7 

 



етілген абсолютті қателік шегі, артық 

емес: ±0,5%Т. 

- Өлшем диапазоны: 

а) оптикалық тығыздық: 3,000-нан 0,000-ға 

дейін; 

б) бағытталған өткізгіштік: 0,0-ден 

100,0%-ға дейін. 

- Жарық көзі: галогендік шам. 

- ДК қосуға арналған сандық шығыс: USB 

B. 

- Габариттік өлшемдері (LxWxH) мм: 

440x320x175. 

- Салмағы: 8,5 кг артық емес. 

- Қуатты тұтыну: 25 Вт. 

- қоректендіру кернеуі: 220±22 В, 50 Гц 

жиілікте; 

11 GC-2010 Plus газ 

хроматографы 

капиллярлық 

бағандармен жұмыс 

істеуге арналған және 

Shimadzu желісіндегі 

GC-2030 Nexis 

предшественнигі болып 

табылады. Бұл модель 

өзін күнделікті 

процестерге де, зерттеу 

жұмыстарына да 

жарамды сенімді және 

сезімтал құрал ретінде 

танытты. 

Температураны тәуелсіз бақылаумен және 

олардың кез келген екеуіне газ ағындарын 

толық электронды бақылаумен бір 

мезгілде 3 инжекторға дейін орнатуға 

болады (бір уақытта орнатуға болатын 

инжекторлардың саны олардың түріне 

байланысты). 

Инжекторлардың түрлері: 

Бөлінбейтін және бөлінбейтін инжектор 

SPL-2010 Plus; 

WBI-2010 Plus кең капиллярлық 

колонналарға арналған инжектор; 

температурада бағдарламаланған 

инжектор OCI/PTV-2010 Жұмыс 

диапазоны: (бөлме +4 °C) бастап 450 °C 

дейін (қосымша сұйық СО2 пайдалану 

кезінде: -50 °C бастап 450 °C дейін); 

Температура бағдарламасы: 20 қадамға 

дейін (салқындату бағдарламасы мүмкін); 

GC-2010 Plus газ 

хроматографы 

капиллярлық 

бағандармен 

жұмыс істеуге 

арналған 

KM8, KM9,  

 



Бағдарламаланатын қыздыру 

жылдамдығы; 

Барлық қыздыру кезеңдері үшін жалпы 

уақыт 9999,99 минут 

12 Мұнай қозғалтқышы Мұнай қозғалтқышы (сондай — ақ 

керосинді қозғалтқыш, калильді басы бар 

қозғалтқыш, калоризаторлық 

қозғалтқыш[1], Жартылай дизель[2]) — 

арнайы калильді басы-калоризаторда от 

алатын ішкі жану қозғалтқышы[3]. 

Қозғалтқыш әр түрлі отынмен жұмыс істей 

алады: керосин, лигроин, дизель отыны, 

шикі мұнай, өсімдік майы 

Ұңғының жұмыс 

жасауына ықпал 

жасайтын 

қондырғы 

КМ1, КМ2, 

КМ3, КМ4, 

КМ5, КМ6 

 
 

 

 

  



7. 07240900- «Мұнай және газ кен орындарын пайдалану» мамандығы бойынша әдебиеттер тізімі  

 

№ Атауы және басылым номері Автор Баспа, 

шығарылған 

жылы және 

орны 

Пайдаланы

латын 

модуль 

(дер) 

1 Обслуживание и эксплуатация бульдозера (2-е изд., стер.) 

учебник 

Замышляев В.Ф. 2014 КМ1, КМ2, 

КМ3, KM4, 

KM5, KM6 

2 Ведение технологического процесса при всех способах 

добычи нефти, газа и газового конденсата (1-е изд.) учебник 

Кадырбекова Ю.Д. 2015 КМ1, КМ2, 

КМ3, KM4, 

KM5, KM6 

3 Основы автоматизации технологических процессов 

переработки нефти и газа (1-е изд.) учебник 

Сотскова Е.Л. 2014 KM4, KM5 

4 Оборудование нефтеперерабатывающего производства (2-е 

изд., стер.) учеб. пособие 

Сугак А.В. 2014 KM4, KM5 

5 Ведение технологического процесса при всех способах 

добычи нефти, газа и газового конденсата учебник 

Кадырбекова Ю.Д. 2015 КМ1, КМ2, 

КМ3, KM4, 

KM5, KM6 

6 Мұнай-газ өндірісінің техникасы мен технологиялары Аязбай м. Д., Сексенбай М.Ж., 

семернин А.Н. 

2016 КМ1, КМ2, 

КМ3, KM4, 

KM5, KM6 

7 Қайраңда мұнай-газ кенорындарын меңгеру және пайдалану Қартабай А.Т. 2014 KM8, KM9,  

8 Мұнай қыртысы флюидінің сатылық тәртібі, Карен шу Педерсен, Питер Л. 

Кристенсен, Джавад Азим Шейх 

2014 KM8, KM9,  

9 Мұнай-газ өндірудің заманауи техникасы мен технологиясы  Қартабай А.Т. 2016  

10 Мұнай газ технологиялары және адамның қызметі 

адами фактордың технологиялық процесіне ықпал етуінің 

талдауы 

Под Редакцией Эйрика 

Альбрехтсена И Дэниса Беснарда 

2014 KM4, KM5 

11 Мұнай кенорындарын игеру Қартабай А.Т. 

Орынгожин Е.С. 

Есімханова А.К. 

2013 KM4, KM5 

12 Мұнай мен газдың физикасы және химиясы Сағынаев А.Т. 2017 KM4, KM5 

13 Газ-мұнай құбырларын салу және күрделі жөндеу Б.А.Билашев, А.Е.Галиева, 2018 KM7, KM8 



К.М.Кенжебаева, 

М.С.Нургазинов 

14 Мұнай, газ және газ конденсатын өндіру 

технологиялық процесін жүргізу 

К.А. Нариков, Г.Г. Беркалиева, 

С.С. Тулемисова, 

 

М.С. Нургазинов 

2018 КМ1, КМ2, 

КМ3, KM4, 

KM5, KM6 

15 Мұнай және газ өндіру операторы біліктілігі 

бойынша негізгі жұмыс түрлерін орындау 

А. Е. Галиева, А. Т. Есенгелдин, 

Е. Н. Нуршаханов, 

 

М. Д. Сактаганова 

2019 КМ1, КМ2, 

КМ3, KM4, 

KM5, KM6 

16 Скважиналарды игеру мен пайдаланудың тиімді 

 

режимдері 

С.Н. Қойшыбаев, А.Д. 

Молдакулова, А.Р. Кембаев, 

 

Б.Н. Бухарбаев 

2018 КМ1, КМ2, 

КМ3, KM4, 

KM5, KM6 

17 Мұнай газ саласы жабдығына техникалық қызмет 

кӛрсету және жӛндеу 

Г.А.Хайруллина, Г.А. 

Аубекерова, 

А.К.Ахпанбетова, О.Л. 

Джумабаев 

2018 КМ1, КМ2, 

КМ3, KM4, 

KM5, KM6 

18 Мұнай ӛнімдерін тасымалдау, сақтау және 

үлестіру обьектілерін салу, пайдалану және жӛндеу 

Г.А.Аубекерова, 

Г.А.Хайруллина, 

Ж.Р.Кереева, О.Л. Джумабаев 

2019 KM8, KM9,  

 


