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1. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ 

 

Атауы (мамандықтың коды және 

атауы) 

07110100 - Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша) 

Біліктілік коды және атауы  4S07110102 - Техник-технолог (түрлері бойынша) 

3W07110101 - Аппаратшы (барлық атаулары) 

ТжКБ ұйымы (әзірлеуші) «Есенов колледжі» ЖШС 

Әзірлеуші серіктестер: ЖШС «Ақ жол» 

БББ мақсаты: Химия өнеркәсібінің қызметкерлері химиялық және физико-химиялық процестер арқылы 

материалдар мен заттарды алудың әр түрлі тәсілдері мен әдістерін жетік білетін бәсекеге 

қабілетті маман даярлау. 

Кәсіби стандарт:  

 

Кәсіби стандарт «Негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі» "Атамекен" Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 

24 желтоқсандағы №3 қосымшасы.  

WorldSkills кәсіби стандарты (бар 

болса):  

WorldSkills стандарттарының спецификациясы  «Зертханалық және химиялық талдау» 

WSC2019_WSSS52_Chemical_Laboratory_Technology Нұсқа: 1.0 Күні: 01.11.2018 

Білім деңгейі Техникалық және кәсіби 

ҰБШ деңгейі: Білікті жұмыс күші / Орта буын маманы 

СБШ бойынша деңгейі: 3/4 

Білім беру бағдарламасының түрі Жаңа 

БББ ерекшеліктері Кредиттік-модульдік оқыту жүйесі 

Кәсіби қызмет саласы 

(бірітгенненн кейін істейтін 

жұмысы) 

 

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  Химиялық өндірістің үлгілік процестерін және аппараттарын біледі; 

 Шикізаттың, дайын өнімнің, қосымша материалдардың қасиеттерін біледі; 

 Өндіріс технологияларының негіздерін, үлгілік технологиялық жабдықтарды біледі;  

 Шикізатқа, материалдарға, дайын өнімдерге, технологиялық операциялардың сапасына 

қойылатын техникалық талаптарды, зертханалық бақылау әдістерін біледі; 

 Химиялық технологияның үлгілік процестерінің құрылғыларын және аппараттарын жобалау 

үшін есептеу негіздерін біледі; 

 Технологиялық құжаттаманы ресімдейді; 

 Сапа менеджменті жүйесі аясында өнімнің жарамсыздығы себебін анықтайды, оны алдын-

алу және жою шараларын жасайды; 

 Жаңа технологиялық процестерді меңгеру бойынша эксперименттік жұмыстарды жүргізуге 

қатысады. 

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 кредит  

Оқушыларға қойылатын талап Негізгі орта білім 

Білім беру лицензиясының 

нөмірі: 

№ KZ59LAA00018636 19.08.2020 ж. 

Білім беру қызметімен айналысу 

үшін лицензия қосымшасы  

нөмірі: 

Өтініш № 034 01 сәуір 2021 ж 

 

 

2. ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБА 

 

07110100 - Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша) мамандығы, 4S07110102 - Техник-технолог (түрлері 

бойынша) 3W07110101 - Аппаратшы (барлық атаулары) 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); «Білім 

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

қазандағы № 604 бұйрығы. 

2. Кәсіби стандарт «Негізгі органикалық химиялық заттар өндірісі» «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы Басқарма Төрағасы орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы № 3 қосымшасы.  

3. Химиялық өнімнің қауіпсіздігі туралы, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 21 шілдедегі N 302 Заңы. 



4. «Химиялық өндіріс» саласындағы салалық біліктілік шеңберін бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 

орынбасары - Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа технологиялар министрінің 2013 жылғы 4 желтоқсандағы № 

392 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылы 19 желтоқсанда № 8975 тіркелді. Күші жойылды - 

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 28 мамырдағы № 629 бұйрығымен 

5. «Талдаудың химиялық және физика-химиялық әдістерін қолдана отырып материалдар құрамы мен қасиеттерін талдау» кәсіби 

стандартты бекіту туралы, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрінің м.а. 2013 жылғы 26 

желтоқсандағы № 436 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2014 жылы 14 ақпанда № 9162 тіркелді 

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

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

7. «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) 

8.  «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.  

9. WorldSkills International халықаралық стандарттарының спецификациясы  «Зертханалық және химиялық талдау» 

WSC2019_WSSS52_Chemical_Laboratory_Technology Нұсқа: 1.0 Күні: 01.11.2018   

10. 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. 

11. 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 

2018жылғы 31 қазанда № 17657 болып тіркелді. 

12. 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. 

13. 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 «Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)» мамандығының кәсіби стандарт «Негізгі 

органикалық химиялық заттар өндірісі» Атамекен" Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасы 

орынбасарының 2019 жылғы 24 желтоқсандағы  №3 қосымшасы негізінде жасақталған. 



 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. Базалық модуль (19,5 кредит / 468 сағат) –  «07110100 - Химиялық технология және өндіріс (түрлері бойынша)» 

мамандығы «4S07110102 - Техник-технолог (түрлері бойынша)», біліктілігі  келесі негізгі модульдерді оқуды қамтиды: 

1. Дене қасиеттерін дамыту және жетілдіру; (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2017 жылғы 31 қазандағы 

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

беру мамандықтары) 

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

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



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

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

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру мамандықтары) 

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

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

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

 

3. Кәсіби модуль (39 кредит/936 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. Кәсіби модуль келесідей модульдерден тұрады: 

КМ 01. Жұмыс процесін дайындау. 

КМ 02. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесінің жекелеген сатыларын жүргізу. 

КМ 03. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін реттеу және басқару. 

КМ 04. Технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету.  

КМ 05. Өндірісті технологиялық дайындауды қамтамасыз ету. 

КМ 06. Технологиялық процестердің және өндірістің дайын өнімінің сапасын бақылау. 

КМ 07. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін түзету. 

КМ 08. Жаңа технологиялық процестерді игеру бойынша эксперименттік жұмыстарға қатысу. 

КМ 09. Технологиялық процестерді жобалау. 

КМ 10. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық жасау. 

 

4. Minor (Минор) қосымша білім беру бағдарламасы  (13,5 кредит/324  сағат) – қосымша құзыреттерді қалыптастыру 

мақсатында оқу үшін білім алушы айқындаған пәндер және (немесе) модульдер мен оқу жұмысының басқа да түрлерінің жиынтығы 

(Оқу процесін кредиттік оқыту технологиясы бойынша ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 12.10.2018 ж. №563 бұйрығы). 

Қосымша білім беру бағдарламасы бойынша таңдалатын пәндер көлемін  дербес белгілейді. Бұл ретте, қосымша ББ пәндерін 

ЖК және ТК шеңберінде білім алушылар оқиды және олардың көлемі негізгі ББ бойынша тиісті дәрежені немесе біліктілікті беру үшін 

қажетті кредиттердің жалпы көлеміне кіреді (Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидалары ҚР БҒМ 

12.10.2018 ж. №563 бұйрығы). 

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.  



Minor (Минор) қосымша білім беру  бөлімі келесідей модульдерден тұрады: 

МИНОР 1: Химиялық талдау зертханашысы 

М:КМ 07. Зертхананы сынақтар мен талдаулар жүргізуге дайындау. 

М:КМ 08. Қабылданған әдістеме бойынша күрделілігі орташа әр түрлі сынамаларға химиялық талдау жүргізу. 

МИНОР 2: Спектрлік талдау зертханашысы 

М:КМ 09. Металдар мен қорытпаларға сапалық фотографиялық талдау жүргізу. 

М:КМ 10. Кендер мен минералдарды талдау. 

4S07110102 - Техник-технолог (түрлері бойынша), біліктілігі бойынша студенттердің кәсіптік дайындығы оқу дипломдық 

жобаны қорғап өз білімдерін көрсеумен аяқталады. 

 

Жұмыс берушілердің негізгі талабы 

o Химиялық өндірістің үлгілік процестерін және аппараттарын біледі; 

o Шикізаттың, дайын өнімнің, қосымша материалдардың қасиеттерін біледі; 

o Өндіріс технологияларының негіздерін, үлгілік технологиялық жабдықтарды біледі;  

o Шикізатқа, материалдарға, дайын өнімдерге, технологиялық операциялардың сапасына қойылатын техникалық 

талаптарды, зертханалық бақылау әдістерін біледі; 

o Химиялық технологияның үлгілік процестерінің құрылғыларын және аппараттарын жобалау үшін есептеу негіздерін 

біледі; 

o Технологиялық құжаттаманы ресімдейді; 

o Сапа менеджменті жүйесі аясында өнімнің жарамсыздығы себебін анықтайды, оны алдын-алу және жою шараларын 

жасайды; 

o Жаңа технологиялық процестерді меңгеру бойынша эксперименттік жұмыстарды жүргізуге қатысады. 

 

 

  



Құзыреттер мен модульдер тізімі  

 

Базалық құзыреттіліктер Базалық модульдер 

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

БҚ 2. Кәсіптік қызметте ақпараттық-коммуникациялық және 

цифрлық технологияларды қолдану. 

БМ 2. Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану. 

БҚ 3. Кәсіптік қызметте экономиканың базалық білімін және 

кәсіпкерлік негіздерін қолдану. 

БМ 3. Экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану. 

БҚ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу 

үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану. 

БМ 4. Қоғам мен еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу 

үшін әлеуметтік ғылымдар негіздерін қолдану. 

Кәсіби құзыреттіліктер Кәсіби модульдер 

КҚ 1. Жұмыс процесін дайындау. КМ 1. Жұмыс процесін дайындау. 

КҚ 2. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесінің 

жекелеген сатыларын жүргізу. 

КМ 2. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесінің 

жекелеген сатыларын жүргізу.  

КҚ 3. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін реттеу 

және басқару. 

КМ 3. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін реттеу 

және басқару. 

КҚ 4. Технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету. КМ 4. Технологиялық жабдықтарға қызмет көрсету.  

КҚ 5. Өндірісті технологиялық дайындауды қамтамасыз етуді 

жүзеге асыру. 

КМ 5. Өндірісті технологиялық дайындауды қамтамасыз ету. 

КҚ 6. Технологиялық процестердің және өндірістің дайын 

өнімінің сапасын бақылау. 

КМ 6. Технологиялық процестердің және өндірістің дайын өнімінің 

сапасын бақылау. 

КҚ 7. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін түзету. КМ 7. Химиялық өнім өндірудің технологиялық процесін түзету. 

КҚ 8. Жаңа технологиялық процестерді игеру бойынша 

эксперименттік жұмыстарға қатысу. 

КМ 8. Жаңа технологиялық процестерді игеру бойынша 

эксперименттік жұмыстарға қатысу. 

КҚ 9. Технологиялық процестерді жобалау. КМ 9. Технологиялық процестерді жобалау. 

КҚ 10. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық жасау. КМ 10. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық жасау. 

М:КҚ 11. Зертхананы сынақтар мен талдаулар жүргізуге 

дайындау. 

М:КҚ 11. Зертхананы сынақтар мен талдаулар жүргізуге дайындау. 

М:КҚ 12. Қабылданған әдістеме бойынша күрделілігі орташа әр 

түрлі сынамаларға химиялық талдау жүргізу. 

М:КҚ 12. Қабылданған әдістеме бойынша күрделілігі орташа әр 

түрлі сынамаларға химиялық талдау жүргізу. 

М:КҚ 13. Металдар мен қорытпаларға сапалық фотографиялық 

талдау жүргізу. 

М:КҚ 13. Металдар мен қорытпаларға сапалық фотографиялық 

талдау жүргізу. 

М:КҚ 14. Кендер мен минералдарды талдау. М:КҚ 14. Кендер мен минералдарды талдау. 

 

  



3. БІЛІКТІЛІКТІҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛДАУЫ 

 

Мамандық                   Біліктілік                Еңбек функциясы                                          Кәсіби модульдер 

07110100– Химиялық технология және өндіріс «түрлері бойынша» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Химия 

өнеркәсібінің 

қызметкерлері 

химиялық 

және физико-

химиялық 

процестер 

арқылы 

материалдар 

мен заттарды 

алудың әр 

түрлі тәсілдері 

мен әдістерін 

жетік білетін 

бәсекеге 

қабілетті 

маман даярлау. 

3W07110101 

-Аппаратшы 

(барлық 

атаулары) 

ЕФ 01. Негізгі химиялық заттарды өндірудің 

технологиялық процесін жүргізеді. 

ЕФ 02. Негізгі химиялық заттарды өндірудің 

технологиялық процесін жүргізеді. 

ЕФ 03. Негізгі химиялық заттар өндірісінің жартылай 

өнімдер, технологиялық процестерінің және дайын 

өнімінің сапасын бақылайды. 

КМ 01. Жұмыс процесін дайындау. 

КМ 02. Химиялық өнім өндірудің 

технологиялық процесінің жекелеген 

сатыларын жүргізу. 

КМ 03. Химиялық өнім өндірудің 

технологиялық процесін реттеу және басқару. 

КМ 04. Технологиялық жабдықтарға қызмет 

көрсету. 

4S07110102 

-Техник-

технолог 

ЕФ 04. Жабдықтардың технологиялық регламенті 

талаптарының орындалуын және бақылау-өлшеу 

аспаптары мен автоматиканың жұмысын бақылайды. 

ЕФ 05. Өндірісті технологиялық дайындауды 

қамтамасыз етуді жүзеге асырады. 

ЕФ 06. Дайын өнімінің сапасын бақылап оған 

химиялық талдау жасайды. 

ЕФ 07. Химиялық процестің технологиялық 

параметрлерінің регламенттік параметрлерден 

ауытқуларына талдау жүргізеді. 

ЕФ 08. Жаңа технологиялық процестерді игереді 

және жобалау-конструкторлық жұмыстарды 

ресімдейді. 

ЕФ 09. Жаңа технологиялық процестерді жобалайды. 

ЕФ 10. Өндірістік қызметтің тиімділігін арттыру 

және жартылай өнімдердің, технологиялық 

процестердің және өндірістің дайын өнімінің 

сапасын жақсарту жағдайларын қамтамасыз етеді. 

КМ 05. Өндірісті технологиялық дайындауды 

қамтамасыз ету. 

КМ 06. Технологиялық процестердің және 

өндірістің дайын өнімінің сапасын бақылау. 

КМ 07. Химиялық өнім өндірудің технологиялық 

процесін түзету. 

КМ 08. Жаңа технологиялық процестерді игеру 

бойынша эксперименттік жұмыстарға қатысу. 

КМ 09. Технологиялық процестерді жобалау. 

КМ 10. Бөлімшенің өндірістік қызметіне басшылық 

жасау. 

ЕФ 15. Жұмыс орынды сынақтар мен талдаулар 

жүргізуге дайындайды. 

ЕФ 16. Сынамаларға химиялық талдау 

жүргізеді. 

М:КҚ 11. Зертхананы сынақтар мен талдаулар 

жүргізуге дайындау. 

М:КҚ 12. Қабылданған әдістеме бойынша 

күрделілігі орташа әр түрлі сынамаларға 

химиялық талдау жүргізу. 
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Шартты белгілер: 

                                                     



ӨО - өндірістік оқыту    Д- Демалыс    АА/ - Аралық  аттестация 
                    

КТ- Кәсіптік 

тәжірибе 
     Джс - дала жиыны    ҚА-Қорытынды  аттестация 

                    
            Мк- мерекелік күндер     

                    

                                                     

                                                     
II. Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректер       

                                                     

Курс 

Теориялық оқу 

Аралық 

аттестат

тау 

Өндірістік 

оқыту/кәсіп

тік 

практика 

Дипломдық 

жобалау(жұ

мыс) 

Қорытынд

ы 

аттестаттау 

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 

Демалыс

тар 

Оқу 

жылындағ

ы              

барлық 

апта апта сағат 
креди

т 

сағ

ат 

кр

еди

т 

сағат 
кре

дит 
сағат 

кре

дит 
сағат 

кр

еди

т 

I 38 1368 57 72 3             60 1440 1 11 52 

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

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

Барлығ

ы 
86 3096 129 

14

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

  



  

  

Қазақстан Республикасы 2017 жылғы "31"   

қазандағы  Білім және ғылым министрінің /№  

553  бұйрығына 15 қосымша/ Приложение 15 к 

приказу Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября  2017 года  

№ 117 

 

 

 

 

                                 

III.ОҚУ ПРОЦЕССІНІҢ ЖОСПАРЫ  

                                 

индекс 
Пән атауы/Наименование дисциплины 

Бақылау түрі Оқу уақытының көлемі Курсқа және семестрге бөлу 

ем
т
и

х
а

н
д

а
р

 

сы
н

а
қ

 

б
а

қ
ы

л
а

у
 ж

ұ
м

ы
с
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к
р

ед
и

т
т
ер

 

б
а

р
л

ы
қ

 с
а

ғ
а
т
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а
н

ы
 

теориялық I курс II курс III курс 

Т
ео

р
и

я
л

ы
қ

 о
қ

ы
т
у

 

зе
р

т
х

а
н

а
л

ы
қ

-

п
р

а
к

т
и

к
а

л
ы

қ
 

к
у

р
ст

ы
қ

 

ө
н

д
ір

іс
т
ік
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қ

ы
т
у

/ 

ө
н

д
ір

іс
т
ік

 т
ә
ж

ір
и

б
е
 

2
0
 

а
п

т
а
 

1
8
 

а
п

т
а
 

1
2
 

а
п

т
а
 

1
2
 

а
п

т
а
 

1
2
 

а
п

т
а
 

1
2
 

а
п

т
а
 

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 00 Жалпы білім беретін пәндер 5     57 
136

8 
856 488 0 24 720 648 0 0 0 0 

ЖББ 01 Міндетті компонент 5     39 936 550 362 0 24 504 432     0 0 

ЖББ 01 Қазақ тілі 2   1 3 72 72       48 24         

ЖББ  02 Қазақ әдебиеті      1 3 72 72       24 48         

ЖББ  03 Орыс тілі және әдебиеті 2   1 4 96 96       48 48         

ЖББ  04 Шетел тілі     1 4 96   96     48 48         

ЖББ 05 Математика 2   1 8 192 144 48     96 96         

ЖББ 06 Қазақстан тарихы 2   1 4 96 36 60     48 48         



ЖББ  07 Информатика     1 2 48 10 38     48           

ЖББ 08 Дене тәрбиесі     1 5 120   120     48 72         

ЖББ  09 Өзін өзі тану     1 2 48 48       48           

ЖББ  10 
Бастапқы әскери және 

технологиялық дайындық 
    1 4 96 72     24 48 48         

ЖББ 02 
Тереңдетілген деңгей: 144 сағ. 2 

пән 
      12 288 194 94     144 144         

ЖББ 11 Химия     1 6 144 112 32     72 72         

ЖББ 12 Физика және астрономия 2   1 6 144 82 62     72 72         

ЖББ 03 
Стандарттық деңгей:72 сағ. 2 

пән 
0     6 144 112 32     72 72         

ЖББ 13 Биология     1 3 72 56 16     48 24         

ЖББ 14 Дүниежүзі тарихы     1 3 72 56 16     24 48         

АА/ПА Аралық аттестаттау       3 72           72         

  
Кредит/барлық сағат саны       60 

144

0 
856 488 0 24 720 720 0 0 0 0 

  Деңгейі: "Білікті жұмысшы 

кадрлар" Біліктілігі: 3W07110101 

- Аппаратшы (барлық атаулары) 

                      648 720 540 684 

БМ/ БМ 

00 

Базалық модульдер/ Базовые 

модули  
      19 456 348 108 0 0 0 0 96 180 132 48 

БМ/БМ 

01 

Дене қасиеттерін дамыту және 

жетілдіру/ Развитие и 

совершенствование физических 

качеств 

6 
3,4

,5 
0 8 192 168 24 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 84 12         24 24 24 24 



ОН/ РО 

1.2.  

Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық қабілеттерді 

жетілдіру/ Совершенствовать 

физические качества и 

психофизиологические 

способности 

      4 96 84 12         24 24 24 24 

БМ/БМ 

02 

Ақпараттық-коммуникациялық 

және цифрлық технологияларды 

қолдану/ Применение 

информационно-

коммуникационных и цифровых 

технологий 

0 3 0 2 48 24 24 0 0 0 0 48 0 0 0 

ОН/ РО 

2.1. 

Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар негіздерін меңгеру/ 

Владеть основами 

информационно-

коммуникационных технологий 

      1 24 12 12         24       

ОН/ РО 

2.2.  

Ақпараттық-анықтамалық және 

интерактивті веб-порталдардың 

қызметтерін пайдалану/ 

Использовать услуги 

информационно-справочных и 

интерактивных веб-порталов 

      1 24 12 12         24       

БМ/БМ 

03 

Экономиканың базалық білімін 

және кәсіпкерлік негіздерін 

қолдану/ Применение базовых 

знаний экономики и основ 

предпринимательства  

0 4 0 
5,

5 
132 72 60 0 0 0 0 0 132 0 0 

ОН/ РО 

3.1.  

Экономикалық теория 

саласындағы негізгі мәселелерді 

меңгеру/ Владеть основными 

вопросами в области 

экономической теории 

      1 24 12 12           24     



ОН/ РО 

3.2. 

Кәсіпорында болып жатқан 

экономикалық процестерді талдау 

және бағалау/ Анализировать и 

оценивать экономические 

процессы, происходящие на 

предприятии 

      1 24 12 12           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 12 12           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 24 12           36     

ОН/ РО 

3.5. 

Іскерлік қарым-қатынас этикасын 

сақтау/ Соблюдать этику делового 

общения 

      1 24 12 12           24     

КМ/ПМ 

00 
Кәсіптік модульдер       89 

213

6 
488 784   864 0 0 552 540 408 636 

КМ 01 Жұмыс процесін дайындау 0 2 0 
9,

5 
228 72 84 0 72 0 0 228 0 0 0 

ОН 1.1. 
Жұмыс орнын қауіпсіздік 

талаптарына сәйкестігін тексеру 
      

0,

5 
12 0 12         12       

ОН 1.2. 
Жабдықтар мен 

коммуникациялардың 
      1 24 12 12         24       



жарамдылығын көзбен тексеру 

ОН 1.3.  

Бақылау-өлшеу аспаптары мен 

автоматиканың, байланыс 

құралдарының жұмысқа 

дайындығын бағалау 

      1 24 12 12         24       

ОН 1.4. 

Шикізаттың болуын, жабдықты 

жұмыс ортасымен толтыру 

деңгейін бақылау 

      1 24 12 12         24       

ОН 1.5.  
Жеке қорғану құралдарын мақсаты 

бойынша пайдалану 
      

0,

5 
12 0 12         12       

ОН 1.6. 
 Өндірістік жағдайларда жеке 

гигиена ережелерін сақтау 
      1 24 12 12         24       

ОН 1.7. 
Жұмыс орнында есепке алу-есеп 

беру құжаттамасын жүргізу 
      

1,

5 
36 24 12         36       

ОН 1.8. Өндірістік оқыту       3 72       72     72       

КМ 02 

Химиялық өнім өндірудің 

технологиялық процесінің 

жекелеген сатыларын жүргізу 

0 2 0 
13

,5 
324 84 96 0 144 0 0 324 0 0 0 

ОН 2.1.   
Шикізатты өндіріске беруге 

дайындау 
      

0,

5 
12 0 12         12       

ОН 2.2.   

Бастапқы заттардың химиялық 

құрамының өзгеруіне байланысты 

емес технологиялық 

операцияларды жүргізу 

      
1,

5 
36 24 12         36       

ОН 2.3.  
Рецептураға сәйкес қоспалар мен 

ерітінділерді дайындау 
      

0,

5 
12 0 12         12       

ОН 2.4.   
Шикізаттың қажетті мөлшерін 

есептеу 
      1 24 12 12         24       

ОН 2.5.   
Бақылау-өлшеу аспаптары 

бойынша технологиялық процестің 
      1 24 12 12         24       



дұрыс жүру барысын бақылау 

ОН 2.6.   
Технологиялық жабдықты іске 

қосуды және тоқтатуды орындау 
      1 24 12 12         24       

ОН 2.7.   

Дайын өнімді түсіруді, оны 

қоймаға беруді немесе кейіннен 

қайта өңдеуді жүргізу 

      1 24 12 12         24       

ОН 2.8.   

Технологиялық процесті 

авариялық тоқтатуды ажырату 

тәртібін орындау 

      1 24 12 12         24       

ОН 2.9.   Өндірістік оқыту       6 144       144     144       

КМ 03 

Химиялық өнім өндірудің 

технологиялық процесін реттеу 

және басқару 

1 
##

## 
1 9 216 60 84 0 72 0 0 0 216 0 0 

ОН 3.1.  

Бақылау-өлшеу аспаптары және 

көзбен шолып бақылау бойынша 

технологиялық процестің барысын 

бақылау 

      
0,

5 
12 0 12           12     

ОН 3.2.  
Өнімді зертханалық сынау үшін 

сынама алуды орындау 
      

0,

5 
12 0 12           12     

ОН 3.3.  

Технологиялық процесті түзету 

үшін сынамалардың зертханалық 

талдауларының нәтижелерін 

пайдалану 

      1 24 12 12           24     

ОН 3.4.  

Технологиялық режим 

нормаларынан ауытқу себептерінің 

алдын алу және жоюды жүргізу 

      1 24 12 12           24     

ОН 3.5.  
Жүргізілетін технологиялық 

операцияның аяқталуын анықтау 
      1 24 12 12           24     

ОН 3.6.  

Технологиялық жағдайға сәйкес 

жабдықтың жұмыс режимін 

өзгерту 

      1 24 12 12           24     



ОН 3.7.  

Химиялық заттарды өндірудің 

технологиялық процесін жүргізу 

кезінде өнеркәсіптік және 

экологиялық қауіпсіздік 

ережелерін орындау 

      1 24 12 12           24     

ОН 3.8.  Өндірістік оқыту       3 72       72       72     

КМ 04 

                                                                                        

Технологиялық жабдықтарға 

қызмет көрсету 

0 1 0 
13

,5 
324 48 60 0 216 0 0 0 324 0 0 

ОН 4.1.  
Жабдықтың жұмысындағы 

ақауларды көзбен анықтау 
      

0,

5 
12 0 12           12     

ОН 4.2.  
Қызмет көрсетілетін жабдықтың 

үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету 
      1 24 12 12           24     

ОН 4.3.  Жабдықты жуу, тазалау       1 24 12 12           24     

ОН 4.4.  
Технологиялық жабдықтарды 

жөндеуге қатысу 
      1 24 12 12           24     

ОН 4.5.  

Технологиялық жабдықтарға 

қызмет көрсету кезінде қауіпсіздік 

техникасы ережелерін сақтау 

      1 24 12 12           24     

ОН 4.6.  Өндірістік оқыту       3 72       72       72     

ОН 4.7.  Кәсіби тәжірибе       6 144       144       144     

  

Деңгейі: "Орта буын маманы" 

Біліктілігі: 4S07110102 - Техник-

технолог (түрлері бойынша) 

                              

БМ 04 

Қоғам мен еңбек ұжымында 

әлеуметтену және бейімделу 

үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану  

0 5 0 
3,

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

ОН 4.1. 

Төзімділік пен белсенді жеке 

ұстанымды қалыптастыратын  

моральдық-адамгершілік 

құндылықтар мен нормаларды 

түсіну 

      1 24 24               24   



ОН 4.2. 

Әлемдік өркениеттегі Қазақстан 

Республикасы халықтарының 

мәдениетінің рөлі мен орнын 

түсіну 

      1 24 24               24   

ОН 4.3. 
Құқықтың негізгі салалары туралы 

мәліметтерді меңгеру 
      1 24 24               24   

ОН 4.4. 
Әлеуметтану мен саясаттанудың 

негізгі түсініктерін меңгеру 
      

0,

5 
12 12               12   

КМ 05 
Өндірісті технологиялық 

дайындауды қамтамасыз ету 
  5   

6,

5 
156 44 76 0 36 0 0 0 0 156 0 

ОН 5.1. 

Негізгі және қосалқы 

технологиялық жабдықты, шикізат 

пен материалдарды тиімді 

пайдалану 

      
0,

5 
12 6 6             12   

ОН 5.2. 

Жабдықтарды орналастыру, 

техникалық жабдықтау және 

жұмыс орындарын ұйымдастыру 

жоспарын құру 

      1 24 2 22             24   

ОН 5.3. 

Өндірістік объектінің жабдықтары 

мен коммуникацияларын жұмысқа 

дайындау 

      
0,

5 
12 6 6             12   

ОН 5.4. 

Қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау, 

қоршаған ортаны қорғау бойынша 

іс-шараларды әзірлеу 

      1 24 10 14             24   

ОН 5.5. 
Қосылыстарды гравиметриялық 

талдау 
      1 24 10 14             24   

ОН 5.6. 
Биорганикалық қосылыстарды 

сандық және сапалық талдау 
      1 24 10 14             24   

ОН 5.7.  Өндірістік оқыту       
1,

5 
36       36         36   

КМ 06 

                                                                            

Технологиялық процестердің 

және өндірістің дайын өнімінің 

5   5 6 144 34 74 0 36 0 0 0 0 144 0 



сапасын бақылау 

ОН 6.1. 

Бақылау-өлшеу аспаптарының 

және зертханалық талдаулардың 

көрсеткіштері бойынша 

технологиялық процесті 

бақылауды жүргізу 

      
0,

5 
12 0 12             12   

ОН 6.2. 

Бастапқы заттарды, жартылай 

өнімдерді және өндіріс өнімдерін 

зертханалық сынауға қатысу 

      1 24 8 16             24   

ОН 6.3. 

Негізгі және қосалқы материалдар 

шығынының нормативтік 

көрсеткіштерге сәйкестігін 

анықтау 

      
0,

5 
12 4 8             12   

ОН 6.4. 
Технологиялық процестердің 

тұрақтылығын талдау 
      1 24 10 14             24   

ОН 6.5. 

Технологиялық процесс 

барысының бұзылу себептерін 

анықтау, алдын алу және жою 

      
0,

5 
12 4 8             12   

ОН 6.6. 

Еңбекті қорғау, өртке қарсы және 

экологиялық қауіпсіздік 

талаптарының сақталуын бақылау 

      1 24 8 16             24   

ОН 6.7.  Өндірістік оқыту       
1,

5 
36       36         36   

КМ 07 
Химиялық өнім өндірудің 

технологиялық процесін түзету 
  5   

4,

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

ОН 7.1. 

Процестің технологиялық 

параметрлерінің регламенттік 

параметрлерден ауытқуларына 

талдау жүргізу 

      
0,

5 
12 0 12             12   

ОН 7.2. 

Жабдықтың қалыпты жұмыс 

режимінің ауытқуын анықтау, 

оларды жою үшін шаралар 

қолдану 

      1 24 8 16             24   



ОН 7.3. 

Бейорганикалық өңдірістің 

технологиялық режимін 

тағайындау және моделдеу 

      1 24 4 20             24   

ОН 7.4. 

Ауытқуларды талдауды ескере 

отырып, технологиялық 

құжаттаманы өзектендіру 

      
0,

5 
12 4 8             12   

ОН 7.5.  Өндірістік оқыту       
1,

5 
36       36         36   

КМ 08 

Жаңа технологиялық 

процестерді игеру бойынша 

эксперименттік жұмыстарға 

қатысу 

6   6 
5,

5 
132 44 52 0 36 0 0 0 0 0 132 

ОН 8.1. 
Эксперименттік жұмыстарды 

жүргізу негіздерін меңгеру 
      1 24 18 6               24 

ОН 8.3. Эксперимент нәтижелерін өңдеу       
1,

5 
36 10 26               36 

ОН 8.2. 

Технологиялық жабдықты 

сынауға, жобаланатын 

технологиялық процестер мен 

өндіріс тәртіптерінің 

эксперименттік жұмыстарын 

жүргізуге қатысу 

      
1,

5 
36 16 20               36 

ОН 8.3.  Өндірістік оқыту       
1,

5 
36       36           36 

КМ 09 
Технологиялық процестерді 

жобалау 
6   6 

7,

5 
180 44 100 0 36 0 0 0 0 0 180 

ОН 9.1. 

                                                                             

Стандарттарды, техникалық 

шарттарды, нормативтік, 

әдістемелік және өзге де басқару 

материалдарын жобалау, әзірлеу 

және ресімдеу құжаттарын 

қолдану 

      1 24 10 14               24 

ОН 9.2. 
Жобаланған процестің техникалық 

сипаттамаларын ұсыну 
      1 24 8 16               24 



ОН 9.3. 

Жоба бойынша негізгі 

технологиялық есептеулер мен 

сызбаларды орындау 

      
1,

5 
36 18 18               36 

ОН 9.4. 

Жобалық құжаттаманы әзірлеу 

үшін қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерін пайдалану 

      
1,

5 
36 8 28               36 

ОН 9.5. 

Бейорганикалық технология 

процестері мен жабдықтарды 

жобалау кезінде еңбекті 

ұйымдастырудың, өнеркәсіптік 

және экологиялық қауіпсіздіктің 

негізгі талаптарын сақтау 

      1 24 0 24               24 

ОН 9.6.  Өндірістік оқыту       
1,

5 
36       36           36 

КМ 10 
Бөлімшенің өндірістік қызметіне 

басшылық жасау 
  6   

13

,5 
324 42 102 0 180 0 0 0 0 0 324 

ОН 10.1. 
Өндірісті жедел жоспарлау 

бойынша жұмысқа қатысу 
      1 24 10 14               24 

ОН 10.2. 

Материалдық және энергетикалық 

ресурстардың шығынын азайту 

жөніндегі іс-шараларды әзірлеу 

      
1,

5 
36 12 24               36 

ОН 10.3. 

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік 

техникасы талаптары бойынша 

бөлімше қызметкерлеріне 

нұсқаулық жүргізу 

      1 24 0 24               24 

ОН 10.4. 

Қызметкерлердің жұмысын 

ұйымдастыру, олардың қызметінің 

нәтижелерін бағалау 

      1 24 8 16               24 

ОН 10.5. 

Технологиялық процестерді 

жүргізу әдістері мен құралдарын 

пайдаланудың экономикалық 

орындылығын бағалау 

      
1,

5 
36 12 24               36 

ОН 10.6.  Өндірістік оқыту       
1,

5 
36       36           36 



ОН 10.7.  Кәсіптік  оқыту       6 144       144           144 

АА Аралық аттестаттау       6 144         0 72 18 18 18 18 

ДЖ Дипломдық жобалау       6 144                   144 

ҚА Қорытынды аттестаттау       3 72               36   36 

  

Міндетті оқыту бойынша 

жиыны 
      

18

0 

432

0 

###

### 

####

### 

###

## 

#####

### 
720 720 666 774 558 882 

Ф Факультативтік сабақтар         344                     

К Консультациялар         280                     

  
Барлығы:         

494

4 
                    

  



5. БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ (МОДУЛЬДЕРДІҢ) МАЗМҰНЫ 

Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек 

функциясы 

Кәсіби 

құзыреттіліктер 

Кәсіби 

модульдер 
Оқыту нәтижелері Бағалау критерийлері 

3W07110101 - Аппаратшы (барлық атаулары) 

ЕФ 00. Жұмыс 

орнын 

ұйымдастырады 

және қауіпсіздік 

техникалық 

ережелерімен 

танысады. 

 

КҚ 01. Жұмыс 

процесін 

дайындау . 

КМ 01. 

Жұмыс 

процесін 

дайындау. 

ОН 1.1. Жұмыс 

орнын қауіпсіздік 

талаптарына 

сәйкестігін тексеру. 

1. Лаборанттың жұмыс орнын ұйымдастыру мен 

жабдықтауды түсіндіреді. 

2. Химиялық талдау лаборанты орындайтын жұмыстың 

сапасына қойылатын талаптарды түсінеді. 

3. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасының ережесін 

сақтайды. 

ОН 1.2. Жабдықтар 

мен 

коммуникациялард

ың жарамдылығын 

көзбен тексеру. 

1.Технохимиялық және аналитикалық таразылар 

құрылғысын түсіндіреді. 

2. Өлшеу операцияларының бірізділігін 

демонстрациялайды. 

3.Кептіру шкафы мен муфельді  пеш құрылғысын 

түсінеді. 

4. Электрқыздырғыш аспаптарды қосады және ажыратады  

(электрплитасын, кептіргіш шкафты, муфель пешін.).  

5. Физикалық тұрақтылықты анықтау үшін термометрдің, 

ареометрлер мен басқа да аспаптардың  тұтастығын 

визуалды анықтайды. 

6.Жұмыс алдында рефрактометрдің, фотоколориметрдің 

жұмысқа дұрыстығын орындайды. 

7. Электраспаптардың жерге қосылғандығын бақылайды. 

ОН 1.3. Бақылау-

өлшеу аспаптары 

мен 

автоматиканың, 

байланыс 

құралдарының 

жұмысқа 

дайындығын 

бағалау. 

1. Металды және құрастырмалы зертханалық жабдықты 

тағайындалуы бойынша қолданады. 

2. Диаметрі мен материалы бойынша тиісті тығындарды 

таңдайды, тығындарға қысу мен бұрғылауды орындайды. 

3. Сүзу (жәй және вакуумды), құйындату, газдарды алу 

мен сақтау үшін қондырғыны құрастыруды орындайды. 

4. Зертханалық аспаптарды бөлшектеу мен құрастыру 

кезінде қауіпсіздік техникасы ережесін сақтайды. 

ОН 1.4. 1. Шығу тегі  бойынша химиялық өндіріс шикізатын 



Шикізаттың 

болуын, жабдықты 

жұмыс ортасымен 

толтыру деңгейін 

бақылау. 

жіктейді.  

2. Химиялық өндірісте қолданылатын энергияның 

түрлерін сипаттайды. 

3.Табиғи шикізатты байыту мен қайта өңдеу әдістерін  

көрнекі түсіндіреді. 

4.Қазақстанның табиғи ресурстарына бағдарланады. 

ОН 1.5. Жеке 

қорғану 

құралдарын 

мақсаты бойынша 

пайдалану. 

1. Адам ағзасына электр тоғының әсерін түсінеді және 

зақымдалудан қорғану құралдарын көрсетеді. 

2. Тоқ көздерін сипаттайды. 

3. Электрмонтаждау үшін аспаптарға, сымның түрлеріне, 

оқшаулағыш материалдарға бағдарланады. 

4.   Электрарматураны танып біледі  (қыздыру лампасы, 

электрлік патрон,айыр, ажыратқыш), олардың жұмыс 

күйін анықтайды. 

5. Электр өлшегіш аспаптардан көрсеткіш алады. 

ОН 1.6. Өндірістік 

жағдайларда жеке 

гигиена ережелерін 

сақтау. 

1. Өндірістік жағдайларда қауіпсіздік техникалық 

ережелерімен таныстырлады. 

2. Өндірістік жағдайларда жеке гигиена ережелерін 

сақтауды үйретеді. 

ОН 1.7. Жұмыс 

орнында есепке 

алу-есеп беру 

құжаттамасын 

жүргізу. 

1.Лаборанттың жұмыс орнын ұйымдастыру мен 

жабдықтауды түсіндіреді. 

2. Химиялық талдау лаборанты орындайтын жұмыстың 

сапасына қойылатын талаптарды түсінеді. 

3. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасының ережесін 

сақтайды. 

ЕФ 02. Негізгі 

химиялық 

заттарды 

өндірудің 

технологиялық 

процесін 

жүргізеді. 

 

 

 

 

КҚ 02. Химиялық 

өнім өндірудің 

технологиялық 

процесінің 

жекелеген 

сатыларын 

жүргізу. 

      

КМ 02. 

Химиялық 

өнім 

өндірудің 

технологиялы

қ процесінің 

жекелеген 

сатыларын 

жүргізу. 

       

ОН 2.1. Шикізатты 

өндіріске беруге 

дайындау. 

1. Шығу тегі  бойынша химиялық өндіріс шикізатын 

жіктейді.  

2. Химиялық өндірісте қолданылатын энергияның 

түрлерін сипаттайды. 

3.Табиғи шикізатты байыту мен қайта өңдеу әдістерін  

көрнекі түсіндіреді. 

4.Қазақстанның табиғи ресурстарына бағдарланады. 

ОН 2.2. Бастапқы 

заттардың 

химиялық 

құрамының 

1. «Орташа сынама» түсінігін тұжырымдайды. 

2.Газтәрізді сынамаларды іріктеу мен сақтау әдістеріне 

бағдарланады. 

 3.Сұйық және қатты заттарды іріктеу әдістерін, сынама 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

өзгеруіне 

байланысты емес 

технологиялық 

операцияларды 

жүргізу. 

іріктегіштердің құрылымын түсіндіреді.  

4.Сәйкес жабдықтармен газ, сұйықтық, қатты 

материалдар сынамаларына іріктеу жүргізеді. 

5. Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып бастапқы 

іріктеме сынамаларына бөлуді жүргізеді. 

ОН 2.3. 

Рецептураға сәйкес 

қоспалар мен 

ерітінділерді 

дайындау. 

1.Проценттік, молярлық және қалыпты концентрациядағы 

ерітінділер дайындау техникасын меңгереді. 

2.Кристаллгидраттардан, таза заттан, концентрленген 

ерітінділерден  сулы ерітінділер дайындау кезінде есептеу 

әдістемесін қолданады. 

3.Фиксаналдардан  нақты концентрациялы ерітінділер 

дайындайды. 

4.Тығыздығы бойынша қышқыл ерітінділердің 

концентрациясын анықтайды. 

5. Ерітінділердің анықтамалық кестесін қолданады. 

6.Концентрленген қышқылдармен және сілтілермен 

жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасын сақтайды. 

ОН 2.4. 

Шикізаттың 

қажетті мөлшерін 

есептеу. 

1. Химиялық-технологиялық процестерді жіктейді.  

2. Түрлері бойынша химиялық технология процестерді  

ажыратады. 

3.Жүргізу шарттары бойынша химиялық технология 

процестерді  сипаттайды. 

4. Химиялық технология процестердің техника-

экономикалық көрсеткіштерін есептейді. 

5.Химиялық заттар өндірісінде шикізаттың белгілі бір 

түрінің пайдалану дәрежесін бағалайды. 

ОН 2.5. Бақылау-

өлшеу аспаптары 

бойынша 

технологиялық 

процестің дұрыс 

жүру барысын 

бақылау. 

 1. Шикізат пен жартылай өнімдердің физика-химиялық 

қасиеттерін сипаттайды. 

2. Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылымын, жұмыс 

принципін түсіндіреді. 

3. Айдау технологиялық процесін бақылау және реттеу 

ережелерін қолданады. 

4. Бақылау-өлшеу аспаптарының және визуальды 

бақылаудың көмегімен технологиялық процесс 

көрсеткіштерін өлшейді. 

ОН 2.6. 1. Технологиялық жабдықтың жұмысын талдайды. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологиялық 

жабдықты іске 

қосуды және 

тоқтатуды 

орындау. 

2. Қондырғы өнімдерін өндіру технологиясының 

негіздерін түсіндіреді. 

3. Процестердің негізгі жабдықтарының жұмыс 

принциптерін түсіндіреді. 

4. Негізгі жабдықты техникалық пайдалану ережелерін 

сақтайды. 

ОН 2.7. Дайын 

өнімді түсіруді, 

оны қоймаға беруді 

немесе кейіннен 

қайта өңдеуді 

жүргізу. 

1. Дайын өнімнің физикалық қасиеттерін сипаттайды. 

2. Дайын өнімнің химиялық қасиеттерін сипаттайды. 

3. Дайын өнімді іріктеуге арналған құралдар мен 

жабдықтарды тізімдейді. 

ОН 2.8. 

Технологиялық 

процесті авариялық 

тоқтатуды ажырату 

тәртібін орындау. 

1. Химиялық-технологиялық процестерді жіктейді.  

2. Түрлері бойынша химиялық технология процестерді  

ажыратады. 

3.Жүргізу шарттары бойынша химиялық технология 

процестерді  сипаттайды. 

4. Химиялық технология процестердің техника-

экономикалық көрсеткіштерін есептейді. 

5.Химиялық заттар өндірісінде шикізаттың белгілі бір 

түрінің пайдалану дәрежесін бағалайды. 

ЕФ 03. Негізгі 

химиялық заттар 

өндірісінің 

жартылай 

өнімдер, 

технологиялық 

процестерінің 

және дайын 

өнімінің сапасын 

бақылайды. 

 

 

КҚ 03. Химиялық 

өнім өндірудің 

технологиялық 

процесін реттеу 

және басқару. 

КМ 03. 

Химиялық 

өнім 

өндірудің 

технологиялы

қ процесін 

реттеу және 

басқару. 

ОН 3.1. Бақылау-

өлшеу аспаптары 

және көзбен шолып 

бақылау бойынша 

технологиялық 

процестің барысын 

бақылау. 

1. Бақылау-өлшеу аспаптарының типтерін атап көрсетеді. 

2. Айдау технологиялық процесінің параметрлерін өлшеу 

үшін бақылау-өлшеу аспаптарын пайдаланады. 

3. Аспаптарды техникалық жарамдылықта ұстайды. 

ОН 3.2. Өнімді 

зертханалық сынау 

үшін сынама алуды 

орындау. 

1. Мұнай және оның қайта өңдеу өнімдерінің 

сынамаларын іріктейді. 

2. Талдау үшін сынамалар дайындайды. 

ОН 3.3. 

Технологиялық 

процесті түзету 

үшін 

1. Химиялық-технологиялық процестерді жіктейді.  

2. Түрлері бойынша химиялық технология процестерді  

ажыратады. 

3.Жүргізу шарттары бойынша химиялық технология 



сынамалардың 

зертханалық 

талдауларының 

нәтижелерін 

пайдалану. 

процестерді  сипаттайды. 

4. Химиялық технология процестердің техника-

экономикалық көрсеткіштерін есептейді. 

5.Химиялық заттар өндірісінде шикізаттың белгілі бір 

түрінің пайдалану дәрежесін бағалайды. 

ОН 3.4. 

Технологиялық 

режим 

нормаларынан 

ауытқу 

себептерінің алдын 

алу және жоюды 

жүргізу. 

1. Технологиялық режим параметрлерін және оларды 

реттеу ережелерін атап көрсетеді. 

2. Процестің негізгі тех-нологиялық параметрлерін 

(Температураны, қысымды, шикізатты беру жылдамды-

ғын, өнімнің шығуын және т. б.) есептейді. 

3. Технологиялық регламентте белгіленген шектерде тем-

пературалық режимді, қысымды, шикізатты беру 

жылдамдығын және басқа да параметрлерді дәл реттейді. 

ОН 3.5. 

Жүргізілетін 

технологиялық 

операцияның 

аяқталуын анықтау. 

1.Технохимиялық және аналитикалық таразыларда 

өлшейді. 

2.Сүзу, қыздыру, салқындату, буландыру, қатты қыздыру, 

кристалдау, экстрагирлеу процестерін жүргізеді. 

3. Қайнау және балқу температураларын анықтау үшін 

аспаптарды қолданады. 

4.Қатты және сұйық заттардың тығыздығын анықтайды, 

анықтамалық кестелерді қолданады. 

5.Негізгі зертханалық операцияларды орындау кезінде 

қауіпсіздік техникасының ережесін сақтайды. 

ОН 3.6. 

Технологиялық 

жағдайға сәйкес 

жабдықтың жұмыс 

режимін өзгерту. 

1. Технологиялық режим параметрлерін және оларды 

реттеу ережелерін атап көрсетеді. 

2. Процестің негізгі тех-нологиялық параметрлерін 

(Температураны, қысымды, шикізатты беру жылдамды-

ғын, өнімнің шығуын және т. б.) есептейді. 

3. Технологиялық регламентте белгіленген шектерде тем-

пературалық режимді, қысымды, шикізатты беру 

жылдамдығын және басқа да параметрлерді дәл реттейді. 

  

ОН 3.7. Химиялық 

заттарды өндірудің 

технологиялық 

процесін жүргізу 

кезінде 

1.Технохимиялық және аналитикалық таразыларда 

өлшейді. 

2.Сүзу, қыздыру, салқындату, буландыру, қатты қыздыру, 

кристалдау, экстрагирлеу процестерін жүргізеді. 

3. Қайнау және балқу температураларын анықтау үшін 



өнеркәсіптік және 

экологиялық 

қауіпсіздік 

ережелерін 

орындау. 

аспаптарды қолданады. 

4.Қатты және сұйық заттардың тығыздығын анықтайды, 

анықтамалық кестелерді қолданады. 

5.Негізгі зертханалық операцияларды орындау кезінде 

қауіпсіздік техникасының ережесін сақтайды. 

ЕФ 04. 

Жабдықтардың 

технологиялық 

регламенті 

талаптарының 

орындалуын 

және бақылау-

өлшеу аспаптары 

мен 

автоматиканың 

жұмысын 

бақылайды. 

 

КҚ 04. 

Технологиялық 

жабдықтарға 

қызмет көрсету. 

КМ 04. 

Технологиялы

қ жабдықтарға 

қызмет 

көрсету.  

ОН 4.1. 

Жабдықтың 

жұмысындағы 

ақауларды көзбен 

анықтау. 

1. Жұмыс істеп тұрған технологиялық объектінің 

технологиялық регламенті талаптарының орындалуын 

бақылайды. 

2. Бақылау-өлшеу аспаптары мен автоматиканың 

жұмысын бақылайды. 

3. Қондырғының технологиялық регламентімен жұмыс 

істейді. 

4. Төтенше жағдайларды оқшаулау жоспарын түсін-

діреді. 

5. Қондырғыдағы жабдықты пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету бойынша өндірістік нұсқаулықтардың 

талаптарын ұстанады. 

ОН 4.2. Қызмет 

көрсетілетін 

жабдықтың үздіксіз 

жұмысын 

қамтамасыз ету. 

1. Жабдықтың жай-күйін бақылауды жүзеге асырады. 

2. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін 

бақылауды жүзеге асырады. 

3. Процесті қалыпты жүргізу шарттарын түсіндіреді. 

4. Жабдықтың жұмыс режимінің типтік бұзылуларын 

қалыптастырады. 

5. Жабдық жұмысының бұзылу себептерін анықтайды. 

6. Жабдықтың жұмыс тораптарын тазалықта ұстайды. 

ОН 4.3. Жабдықты 

жуу, тазалау. 

1. Өндірістің (цехтың), қондырғының өндірістік-шар-

уашылық қызметінің нысандары мен әдістерін атап 

көрсетеді. 

2. Жабдықты орналастыру жоспарын жасайды. 

3. Техникалық жабдықтау жоспарларын жасайды. 

4. Жұмыс орындарын дұрыс ұйымдастырады. 

 

ОН 4.4. 

Технологиялық 

жабдықтарды 

жөндеуге қатысу. 

1. Қондырғыдағы жабдықты пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету бойынша өндірістік нұсқаулықтардың 

талаптарын түсіндіреді. 

2. Жабдықты техникалық пайдалану ережелерінің 



бұзылуын талдайды. 

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі бойынша нұс-қаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

ОН 4.5. 

Технологиялық 

жабдықтарға 

қызмет көрсету 

кезінде қауіпсіздік 

техникасы 

ережелерін сақтау. 

1. Ақаудың және сапасы төмен өнім шығарудың 

себептерін талдайды. 

2. Ақаудың алдын алу және сапасы төмен өнім шығару 

жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. 

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

4S07110102 - Техник-технолог (түрлері бойынша) 

ЕФ 05. Өндірісті 

технологиялық 

дайындауды 

қамтамасыз 

етуді жүзеге 

асырады. 

КҚ 05. Өндірісті 

технологиялық 

дайындауды 

қамтамасыз етуді 

жүзеге асыру. 

КМ 05. 

Өндірісті 

технологиял

ық 

дайындауды 

қамтамасыз 

ету. 

ОН 5.1. Негізгі 

және қосалқы 

технологиялық 

жабдықты, шикізат 

пен материалдарды 

тиімді пайдалану. 

1. Технологиялық режим параметрлерін және оларды 

реттеу ережелерін атап көрсетеді. 

2. Процестің негізгі тех-нологиялық параметрлерін 

(Температураны, қысымды, шикізатты беру жылдамды-

ғын, өнімнің шығуын және т. б.) есептейді. 

3. Технологиялық регламентте белгіленген шектерде тем-

пературалық режимді, қысымды, шикізатты беру 

жылдамдығын және басқа да параметрлерді дәл реттейді 

  

ОН 5.2. 

Жабдықтарды 

орналастыру, 

техникалық 

жабдықтау және 

жұмыс орындарын 

ұйымдастыру 

жоспарын құру. 

1. Технологиялық жабдықтың жұмысын талдайды. 

2. Қондырғы өнімдерін өндіру технологиясының 

негіздерін түсіндіреді. 

3. Процестердің негізгі жабдықтарының жұмыс 

принциптерін түсіндіреді. 

4. Негізгі жабдықты техникалық пайдалану ережелерін 

сақтайды. 

ОН 5.3. Өндірістік 

объектінің 

жабдықтары мен 

коммуникациялары

н жұмысқа 

дайындау. 

1. Өнім өндірісінің технологиялық сызбасына сипаттама 

береді. 

2. Коммуникациялардың, құбырлардың сызбасын 

түсіндіреді. 

3. Аппаратура мен коммуникацияларды жуу әдістерін 

қолданады. 

ОН 5.4. Өндірісті 1. Жабдықтар мен коммуникацияларға қарапайым 



іске қосу және 

тоқтату бойынша 

жұмыстарды 

орындау. 

жөндеуді орындайды. 

2. Жабдықты іске қосуды жүзеге асырады. 

3. Жабдықты тоқтатуды жүзеге асырады. 

4. Жабдықты жөндеуге дайындайды. 

5. Жабдықты жөндеуге дұрыс тапсырады. 

6. Жабдықты жөндеуден қабылдау ережелерін қолданады. 

ОН 5.5. Қауіпсіз 

еңбек жағдайларын 

жасау, қоршаған 

ортаны қорғау 

бойынша іс-

шараларды әзірлеу. 

1. Шартты түрде технологиялық схемаларды бейнелейді. 

2. Процестердің негізгі жабдықтарын сипаттайды. 

3. Процесс жабдықтарының жұмыс принциптерін 

түсіндіреді. 

4. Негізгі жабдықты техникалық пайдалану ережелерін 

қолданады. 

5. Әзірленген жобалар мен өндірістік бағдарламаларды 

жүзеге асыру бойынша ұсыныстар береді. 

6. Технологияны жетілдіруге ұсыныстар енгізеді. 

7. Ақпарат жинау үшін әртүрлі көздерді пайдаланады. 

ОН 5.6.  

Қондырғылар мен 

цехаралық 

қатынастардың 

технологиялық 

схемаларына 

өзгерістер енгізу. 

1. Жабдықтар мен техникалық жарақтандыруды 

орналастыру жоспарларын жасайды. 

2. Жұмыс орындарын ұйымдастыруды дұрыс жүргізеді. 

3. Технологиялық қондырғы жабдықтарының өндірістік 

қуатын есептейді. 

4. Технологиялық қондырғы жабдығының тиелуін 

есептейді. 

5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

ЕФ 06. Дайын 

өнімінің 

сапасын 

бақылап оған 

химиялық 

талдау жасайды. 

КҚ 06. 

Технологиялық 

процестердің және 

өндірістің дайын 

өнімінің сапасын 

бақылау. 

КМ 06. 

Технологиял

ық 

процестердің 

және 

өндірістің 

дайын 

өнімінің 

сапасын 

бақылау. 

ОН 6.1. Бақылау-

өлшеу 

аспаптарының 

және зертханалық 

талдаулардың 

көрсеткіштері 

бойынша 

технологиялық 

процесті 

бақылауды жүргізу. 

1. Бақылау-өлшеу аспаптарын пайдалану ережелерін 

қолданады. 

2. Бақылау-өлшеу аспаптарының көрсеткіштерін алып 

тастайды және олардың дұрыстығын бағалайды. 

3. Өлшеу нәтижелерін өңдейді және ресімдейді. 



ОН 6.2.  Бастапқы 

заттарды, 

жартылай 

өнімдерді және 

өндіріс өнімдерін 

зертханалық 

сынауға қатысу. 

1. «Орташа сынама» түсінігін тұжырымдайды. 

2.Газтәрізді сынамаларды іріктеу мен сақтау әдістеріне 

бағдарланады. 

 3.Сұйық және қатты заттарды іріктеу әдістерін, сынама 

іріктегіштердің құрылымын түсіндіреді.  

4.Сәйкес жабдықтармен газ, сұйықтық, қатты 

материалдар сынамаларына іріктеу жүргізеді. 

5. Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып бастапқы 

іріктеме сынамаларына бөлуді жүргізеді. 

ОН 6.3. Негізгі 

және қосалқы 

материалдар 

шығынының 

нормативтік 

көрсеткіштерге 

сәйкестігін анықтау 

1. Шикізат пен жартылай өнімдердің физика-химиялық 

қасиеттерін сипаттайды. 

2. Қызмет көрсетілетін жабдықтың құрылымын, жұмыс 

принципін түсіндіреді. 

3. Айдау технологиялық процесін бақылау және реттеу 

ережелерін қолданады. 

4. Бақылау-өлшеу аспаптарының және визуальды 

бақылаудың көмегімен технологиялық процесс 

көрсеткіштерін өлшейді. 

ОН 6.4. 

Технологиялық 

процестердің 

тұрақтылығын 

талдау. 

1.Органикалық және бейорганикалық синтез 

шикізатының түрлерін сипаттайды, өнімдерді қолдану 

саласындағы ақпаратты меңгереді. 

2. Судайындау, күкірт, азот және тұз қышқылдары, 

аммиак, минералды тыңайтқыштар, сода өндірісі, натрий 

гидроксиді, сутегі, қыш, цемент, шыны өндірісі кезеңдері 

процестерінің жүру шарттарын түсіндіреді. 

ОН 6.5. 

Технологиялық 

процесс 

барысының бұзылу 

себептерін 

анықтау, алдын алу 

және жою. 

1. Өндірісті дайындау және технологиялық режимнің 

бұзылуын жою бойынша іс-шараларды бақылауды жүзеге 

асырады. 

2. Реагенттерді артық жұмсау бойынша іс-шараларды 

бақылауды жүзеге асырады. 

3. Энергия ресурстарын үнемдеу бойынша іс-шараларды 

бақылауды жүзеге асырады. 

4. Шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту бойынша іс-

шаралар жүргізеді. 

5. Шығындарды қысқарту және операциялық 

шығындарды азайту әдістерін қолданады. 



6. Стандарттар және техникалық шарттар, шикізат, 

материалдар, реагенттер, отын, энергияны жұмсау 

нормативтерімен жұмыс істейді. 

 

ОН 6.6. Еңбекті 

қорғау, өртке қарсы 

және экологиялық 

қауіпсіздік 

талаптарының 

сақталуын бақылау. 

1.Қоршаған ортаны бақылаудың мақсаттары мен 

міндеттерін түсіндіреді. 

2.Экологиялық мониторинг саласындағы ақпараттарға ие 

болады. 

3.Ұғымдарға бағдарланады: шекті рауалы концентрация, 

шекті рауалы шығарындылар. 

4. Ауаны, су мен топырақты ластаудың негізгі көздерін 

сипаттайды. 

5. Қоршаған орта обьектілерін талдау әдістерін атайды. 

6.табиғи және ауыз су құрамын сапалы анықтауды 

орындайды. 

7.Судың құрамындағы кермектіктің барлық түрлерін, 

еріген оттегіні, оттегіні биологиялық тұтыну 

көрсеткіштерін, оттегіні химиялық пайдалануды сапалы 

анықтайды.   

8.Талдауға газталдағышты дайындайды. 

9.Ауа мен басқа да газды қосылыстарды сапалы және 

сандық талдайды. 

 

ЕФ 07. 

Химиялық 

процестің 

технологиялық 

параметрлерінің 

регламенттік 

параметрлерден 

ауытқуларына 

талдау жүргізеді. 

КҚ 07. Химиялық 

өнім өндірудің 

технологиялық 

процесін түзету. 

 

КМ 07. 

Химиялық 

өнім 

өндірудің 

технологиялы

қ процесін 

түзету. 

ОН 7.1. Процестің 

технологиялық 

параметрлерінің 

регламенттік 

параметрлерден 

ауытқуларына 

талдау жүргізу. 

1. Зертханалық жабдықты мақсаты бойынша 

пайдаланады. 

2. Зертхананың әдістемелік материалдарын пайдаланады. 

3. Зертханалық жабдықтың жұмыс принциптерін 

түсіндіреді. 

4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі және қорғау 

бойынша нұсқаулықтар мен ережелер бойынша жұмыс 

істейді. 

ОН 7.2. 

Жабдықтың 

қалыпты жұмыс 

режимінің 

ауытқуын анықтау, 

оларды жою үшін 

1. Өндірістің (цехтың), қондырғының өндірістік-шар-

уашылық қызметінің нысандары мен әдістерін атап 

көрсетеді. 

2. Жабдықты орналастыру жоспарын жасайды. 

3. Техникалық жабдықтау жоспарларын жасайды. 

4. Жұмыс орындарын дұрыс ұйымдастырады. 



шаралар қолдану. 

ОН 7.3. Өндірістің 

технологиялық 

режимін 

тағайындау және 

негіздеу. 

1.Органикалық және бейорганикалық синтез 

шикізатының түрлерін сипаттайды, өнімдерді қолдану 

саласындағы ақпаратты меңгереді. 

2. Судайындау, күкірт, азот және тұз қышқылдары, 

аммиак, минералды тыңайтқыштар, сода өндірісі, натрий 

гидроксиді, сутегі, қыш, цемент, шыны өндірісі кезеңдері 

процестерінің жүру шарттарын түсіндіреді. 

ОН 7.4. 

Ауытқуларды 

талдауды ескере 

отырып, 

технологиялық 

құжаттаманы 

өзектендіру. 

1. Өз құзыреті шеңберінде жобалық және жұмыс 

техникалық құжаттамасын әзірлейді. 

 2. Жобалау-конструкторлық жұмыстарды ресімдейді. 

3. Мұнай өңдеу технологиясын түсіндіреді. 

4. Технологиялық процестердің физикалық, физика-

химиялық және химиялық негіздерін түсіндіреді. 

ЕФ 08. Жаңа 

технологиялық 

процестерді 

игереді және 

жобалау-

конструкторлық 

жұмыстарды 

ресімдейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КҚ 08. Жаңа 

технологиялық 

процестерді игеру 

бойынша 

эксперименттік 

жұмыстарға 

қатысу. 

КМ 08. Жаңа 

технологиялы

қ процестерді 

игеру 

бойынша 

экспериментт

ік 

жұмыстарға 

қатысу. 

ОН 8.1. 

Эксперименттік 

жұмыстарды 

жүргізу негіздерін 

меңгеру. 

1. Тақырып (тапсырма) бойынша ғылыми-техникалық 

ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және жүйелеуді 

жүзеге асырады. 

2. Жаңа жабдықтар мен өндіріс технологиясын енгізу 

негізінде қондырғылардың тиімділігін арттырады. 

3. Технологиялық процесс режимдерін жүргізу және 

бақылау жүйелері мен әдістерін қолданады. 

4. Жаңа техника мен технологияны енгізу тиімділігін 

анықтау әдістерін қолданады. 

5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

ОН 8.2. 

Технологиялық 

жабдықты сынауға, 

жобаланатын 

технологиялық 

процестер мен 

өндіріс 

тәртіптерінің 

эксперименттік 

1. Технологиялық жабдықтың жұмысын талдайды. 

2. Қондырғы өнімдерін өндіру технологиясының 

негіздерін түсіндіреді. 

3. Процестердің негізгі жабдықтарының жұмыс 

принциптерін түсіндіреді. 

4. Негізгі жабдықты техникалық пайдалану ережелерін 

сақтайды. 



 

 

 

 

 

 

 

жұмыстарын 

жүргізуге қатысу. 

ОН 8.3. 

Эксперимент 

нәтижелерін өңдеу. 

1. Ақаудың және сапасы төмен өнім шығарудың 

себептерін талдайды. 

2. Ақаудың алдын алу және сапасы төмен өнім шығару 

жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. 

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

ЕФ 09. Жаңа 

технологиялық 

процестерді 

жобалайды. 

КҚ 09. 

Технологиялық 

процестерді 

жобалау. 

КМ 09. 

Технологиял

ық 

процестерді 

жобалау. 

ОН 9.1. 

Стандарттарды, 

техникалық 

шарттарды, 

нормативтік, 

әдістемелік және 

өзге де басқару 

материалдарын 

жобалау, әзірлеу 

және ресімдеу 

құжаттарын 

қолдану. 

1. Өз құзыреті шеңберінде жобалық және жұмыс 

техникалық құжаттамасын әзірлейді. 

 2. Жобалау-конструкторлық жұмыстарды ресімдейді. 

3. Мұнай өңдеу технологиясын түсіндіреді. 

4. Технологиялық процестердің физикалық, физика-

химиялық және химиялық негіздерін түсіндіреді. 

ОН 9.2. 

Жобаланған 

процестің 

техникалық 

сипаттамаларын 

ұсыну. 

1. Шартты түрде технологиялық схемаларды бейнелейді. 

2. Процестердің негізгі жабдықтарын сипаттайды. 

3. Процесс жабдықтарының жұмыс принциптерін 

түсіндіреді. 

4. Негізгі жабдықты техникалық пайдалану ережелерін 

қолданады. 

5. Әзірленген жобалар мен өндірістік бағдарламаларды 

жүзеге асыру бойынша ұсыныстар береді. 

6. Технологияны жетілдіруге ұсыныстар енгізеді. 

7. Ақпарат жинау үшін әртүрлі көздерді пайдаланады. 

ОН 9.3. Жоба 

бойынша негізгі 

технологиялық 

есептеулер мен 

сызбаларды 

1. Тақырып (тапсырма) бойынша ғылыми-техникалық 

ақпаратты жинауды, өңдеуді, талдауды және жүйелеуді 

жүзеге асырады. 

2. Жаңа жабдықтар мен өндіріс технологиясын енгізу 

негізінде қондырғылардың тиімділігін арттырады. 



орындау. 3. Технологиялық процесс режимдерін жүргізу және 

бақылау жүйелері мен әдістерін қолданады. 

4. Жаңа техника мен технологияны енгізу тиімділігін 

анықтау әдістерін қолданады. 

5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

ОН 9.4. Жобалық 

құжаттаманы 

әзірлеу үшін 

қолданбалы 

бағдарламалар 

пакеттерін 

пайдалану. 

1. Ақаудың және сапасы төмен өнім шығарудың 

себептерін талдайды. 

2. Ақаудың алдын алу және сапасы төмен өнім шығару 

жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. 

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

ОН 9.5. 

Технологиялық 

процестер мен 

жабдықтарды 

жобалау кезінде 

еңбекті 

ұйымдастырудың, 

өнеркәсіптік және 

экологиялық 

қауіпсіздіктің 

негізгі талаптарын 

сақтау. 

1. Қондырғыдағы жабдықты пайдалану және техникалық 

қызмет көрсету бойынша өндірістік нұсқаулықтардың 

талаптарын түсіндіреді. 

2. Жабдықты техникалық пайдалану ережелерінің 

бұзылуын талдайды. 

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі бойынша нұс-қаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

ЕФ 10. Өндірістік 

қызметтің 

тиімділігін 

арттыру және 

жартылай 

өнімдердің, 

технологиялық 

процестердің 

және өндірістің 

дайын өнімінің 

КҚ 10. 

Бөлімшенің 

өндірістік 

қызметіне 

басшылық жасау. 

 

 

 

КМ 10. 

Бөлімшенің 

өндірістік 

қызметіне 

басшылық 

жасау. 

ОН 10.1. Өндірісті 

жедел жоспарлау 

бойынша жұмысқа 

қатысу. 

1. Өндірісті дайындау және технологиялық режимнің 

бұзылуын жою бойынша іс-шараларды бақылауды жүзеге 

асырады. 

2. Реагенттерді артық жұмсау бойынша іс-шараларды 

бақылауды жүзеге асырады. 

ОН 10.2. 

Материалдық және 

энергетикалық 

ресурстардың 

шығынын азайту 

3. Энергия ресурстарын үнемдеу бойынша іс-шараларды 

бақылауды жүзеге асырады. 

4. Шығарылатын өнімнің сапасын жақсарту бойынша іс-

шаралар жүргізеді. 

5. Шығындарды қысқарту және операциялық 



сапасын 

жақсарту 

жағдайларын 

қамтамасыз 

етеді. 

 

 

жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу. 

шығындарды азайту әдістерін қолданады. 

6. Стандарттар және техникалық шарттар, шикізат, 

материалдар, реагенттер, отын, энергияны жұмсау 

нормативтерімен жұмыс істейді. 

ОН 10.3. Еңбекті 

қорғау және 

қауіпсіздік 

техникасы 

талаптары 

бойынша бөлімше 

қызметкерлеріне 

нұсқаулық жүргізу. 

1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі бойынша нұсқаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және өрт 

қауіпсіздігі жөніндегі нұсқаулықтар мен ережелерді 

қолданады. 

ОН 10.4. 

Қызметкерлердің 

жұмысын 

ұйымдастыру, 

олардың 

қызметінің 

нәтижелерін 

бағалау. 

1. Техникалық жабдықтау жоспарларын жасайды. 

2. Қызметкерлердің жұмысын ұйымдастыруын талдайды. 

3. Қызметкерлердің қызмет нәтижесін бағалайды. 

ОН 10.5. 

Технологиялық 

процестерді 

жүргізу әдістері 

мен құралдарын 

пайдаланудың 

экономикалық 

орындылығын 

бағалау. 

1. Химиялық-технологиялық процестерді жіктейді.  

2. Түрлері бойынша химиялық технология процестерді  

ажыратады. 

3.Жүргізу шарттары бойынша химиялық технология 

процестерді  сипаттайды. 

4. Химиялық технология процестердің техника-

экономикалық көрсеткіштерін есептейді. 

5.Химиялық заттар өндірісінде шикізаттың белгілі бір 

түрінің пайдалану дәрежесін бағалайды. 

МИНОР 1: Химиялық талдау зертханашысы 

ЕФ 11. Жұмыс 

орынды 

сынақтар мен 

талдаулар 

жүргізуге 

дайындайды. 

М:КҚ 11. 

Зертхананы 

сынақтар мен 

талдаулар 

жүргізуге 

дайындау. 

М:КМ 11. 

Зертхананы 

сынақтар 

мен 

талдаулар 

жүргізуге 

ОН 11.1 Барынша 

тиімді жұмыс істеу 

үшін жұмыс орнын 

ұйымдастыру. 

1.Зертханашының жұмыс орнының ұйымдастырылуы мен 

жабдықталуын түсіндіреді. 

2. Жұмыс орнында қауіпсіздік техникасы ережелерін 

сақтайды. 

3. Ыдыстарды жууды және кептіруді орындайды; 

4.Дәл және шамамен концентрациядағы ерітінділерді 



дайындау. дайындайды; 

5. Тәжірибе жүргізуге жабдық дайындайды 

ОН 11.2. Химиялық 

зертханада жұмыс 

істеу кезінде 

өнеркәсіптік 

қауіпсіздік, еңбекті 

қорғау және өртке 

қарсы қорғау 

ережелерінің 

талаптарын 

орындау. 

1. Арнайы киім түрлерін меңгерген. 

2. Химиялық реактивтермен және жабдықпен жұмыс істеу 

қағидаларын қолданады. 

3. Өрт сөндіру құралдары мен жеке қорғаныс құралдарын 

меңгерген. 

4.Улы және күшті әсер ететін улы заттармен жұмыс істеу 

ережелерін сақтайды. 

ОН 11.3. 

Сынамаларды 

іріктеу және 

сынақтар мен 

талдауларға 

дайындау. 

1. Сынамаларды іріктеу мен сақтау әдістеріне 

бағдарланады. 

 2.Сұйық және қатты заттарды іріктеу әдістерін, сынама 

іріктегіштердің құрылымын түсіндіреді.  

3.Сәйкес жабдықтармен, сұйықтық, қатты материалдар 

сынамаларына іріктеу жүргізеді.  

4.Сынамаларды талдауға дайындайды. 

5. Сынамаларды анализдің химиялық, физика-химиялық 

әдістерімен зерттеуді орындайды. 

6. Нәтижелерді өңдейді және олардың сенімділігін 

бағалайды. 

   

ОН 11.4. Берілген 

концентрациядағы 

реактивтердің 

ерітінділерін 

дайындау. 

1.Сапалы талдау әдістерін ажыратады және сипаттайды. 

2. Электролиттік диссоциация теориясының негізгі 

ережелерін түсіндіреді. 

3.Ерігіштік көбейтіндісін есептейді. 

4. Жауын-шашынның түзілу және еру жағдайларын 

таңдайды. 

5. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын құрайды. 

ЕФ 12. 

Сынамаларға 

химиялық 

талдау 

жүргізеді. 

М:КҚ 12. 

Қабылданған 

әдістеме 

бойынша 

күрделілігі 

орташа әр түрлі 

М:КМ 12. 

Қабылданға

н әдістеме 

бойынша 

күрделілігі 

орташа әр 

ОН 12.1. 

Бейорганикалық 

және органикалық 

заттарға сапалық 

химиялық талдау 

жасау 

1.Жалпы және арнайы мақсаттағы ыдыстарды 

пайдаланады. 

2.Зертханалық жұмыстарды жүргізудің жалпы тәсілдерін 

меңгерген. 

3. Әр түрлі концентрациядағы ерітінділерді, фикстен 

немесе стандартты титрлерден дайындайды. 



сынамаларға 

химиялық талдау 

жүргізу. 

түрлі 

сынамаларға 

химиялық 

талдау 

жүргізу. 

4.Органикалық емес және органикалық заттарды 

синтездеу үшін зертханалық қондырғыларды жинайды. 

5. Органикалық және бейорганикалық заттарды 

тазартады, олардың физикалық тұрақтыларын анықтайды. 

6. Қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды және 

алғашқы медициналық көмек көрсете алады. 

7.Қажетті есептерді жүргізеді. 

8. Анықтамалық әдебиеттерді пайдаланады. 

9. Аналитикалық жұмыстарды өлшеу нәтижелерін 

бағалайды, құжаттайды және дұрыстығын тексереді. 

ОН 12.2. 

Талданатын 

материалдардағы 

заттың пайыздық 

құрамын химиялық 

әдістермен анықтау 

.Қазіргі заманғы физиканың көзқарасында  жарықтың  

табиғатын түсіндіреді. 

2. Шығару және жұтылу спектрлерінің  пайда болуын 

түсінеді.  

3. Спектрлік талдаудың ерекшеліктерін әдіс ретінде бөліп 

көрсетеді. 

4.Спектрлік талдау әдістерін жіктейді және олардың 

мәнін түсіндіреді. 

5.Атомизация техникасының негізгі түрлерін түсіндіреді. 

6.Талдаудың сезімталдығы мен дәлдігіне әсер ететін 

факторларды тізімдейді. 

ОН 12.3. 

Абсорбциялық 

спектроскопия 

әдісімен тамақ 

өнімдерін талдау 

1.Тамақ өндірісінің химизмі мен технологиялық 

кезеңдерін түсіндіреді. 

2. Анықтамалық әдебиеттерді пайдаланады. 

3.Химиялық-технологиялық процестердің техникалық-

экономикалық көрсеткіштерін есептейді. 

4.Негізгі және қосалқы жабдықтардың құрылғысы мен 

жұмыс принципін біледі. 

5.Атомдық-абсорбциялық талдаудың мақсаттарын, 

міндеттері мен шарттарын тұжырымдайды. 

6.Атом-абсорбционды спектрометрдің құрылысын 

түсіндіреді. 

7. Бугер-Ламберт Бер заңын тұжырымдайды және ауытқу 

себептері туралы түсінік береді. 

8.Атом-абсорбциялық талдаудың жарық көздерін және 

сәулелену қабылдағыштарын сипаттайды. 



9. Спектрдің жазбасын орындайды және сынамалардың 

құрамы туралы қорытынды жасайды. 

ОН 12.4. Сынау 

нәтижелерін өңдеу 

және түсіндіру. 

1.Сандық эмиссиялық талдау әдістерін жіктейді. 

2.ИҚ-спектрлік сызықтың қарқындылығына әсер ететін 

факторларды түсіндіреді. 

3.Стандартты үлгілердің мақсатын түсіндіреді. 

4.ИҚ-спектрлік сызықтардың қарқындылығын дәл және 

жуық әдістермен бағалайды. 

5.Сынамадағы заттардың сандық құрамы туралы 

қорытынды жасайды. 

6. Ерітінділер мен талдау нәтижелерін дайындаумен 

байланысты есептеулер жүргізеді. 

7. Сызықтық регрессияның құрылысын орындайды және 

қателіктерді есептейді. 

8.Алынған талдау нәтижелерін бағалайды және 

құжаттайды. 

ОН 12.5. 

Пайдаланылған 

реактивтерді, 

ерітінділерді және 

материалдарды 

экологиялық 

қауіпсіздік 

ережелерін сақтай 

отырып пайдалану. 

1.Зертханалық жабдықтың амортизациялық 

аударымдарын есептейді. 

2.Зертхананың шығыс материалдарының тізбесін 

жасайды және шығындарды есептеуді орындайды. 

3.Персонал санын есептеуді жүзеге асырады. 

4. Қызметкерлердің еңбекақы қорының есебін жүргізеді. 

МИНОР 2: Спектрлік талдау зертханашысы 

ЕФ 13. Металдар 

мен 

қорытпаларға 

сапалық 

фотографиялық 

талдау жүргізіп 

құрамын 

анықтайды. 

М:КҚ 13. Металдар 

мен қорытпаларға 

сапалық 

фотографиялық 

талдау жүргізу. 

М:КМ 13. 

Металдар мен 

қорытпаларға 

сапалық 

фотографиялы

қ талдау 

жүргізу. 

ОН 13.1. 

Электродтар мен 

сынамаларды 

талдауға дайындау. 

1. Зертханалық жабдықты мақсаты бойынша 

пайдаланады. 

2. Зертхананың әдістемелік материалдарын пайдаланады. 

3. Зертханалық жабдықтың жұмыс принциптерін 

түсіндіреді. 

4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі және қорғау 

бойынша нұсқаулықтар мен ережелер бойынша жұмыс 

істейді 

ОН 13.2. 

Қарапайым 

1.Қазіргі заманғы физиканың көзқарасында  жарықтың  

табиғатын түсіндіреді. 



нысандарды 

сапалық 

фотографиялық 

спектрлік талдау 

үшін түсірілім 

жоспарын жасау. 

2. Шығару және жұтылу спектрлерінің  пайда болуын 

түсінеді.  

3. Спектрлік талдаудың ерекшеліктерін әдіс ретінде бөліп 

көрсетеді. 

4.Спектрлік талдау әдістерін жіктейді және олардың 

мәнін түсіндіреді. 

5.Атомизация техникасының негізгі түрлерін түсіндіреді. 

6.Талдаудың сезімталдығы мен дәлдігіне әсер ететін 

факторларды тізімдейді. 

ОН 13.3. Сандық 

эмиссиялық талдау 

әдістері мен 

әдістемелерін 

қолдану. 

1.Спектрлік аспаптың негізгі элементтері мен қызметтерін 

түсіндіреді. 

2. Спектрлік аспаптарды жіктейді. 

3. Техникалық суреттің көмегімен оптикалық сызбаны 

суреттейді. 

4. Спектрлік аспаптардың оптикалық сызбаларын оқиды, 

олардың айырмашылық ерекшеліктерін көрсетеді. 

5. Спектрлік аспаптардың  негізгі оптикалық 

сипаттамаларын атайды. 

ОН 13.4. Шойынға, 

болатқа, түсті 

металдар мен 

қорытпаларға 

сандық 

фотографиялық 

спектрлік талдауды 

орындау. 

1.Электр арматурасының бүтіндігін және спектрлік 

аспаптың жерге қосылуын тексереді. 

3.Спектрлік аспаптың дәлдігін орындайды. 

4. Стандартты үлгілердің мақсатын түсіндіреді. 

5. Доғаның және ұшқынның генераторларымен жұмыс 

істеу кезінде қауіпсіздік техникасы ережелерін сақтайды. 

ЕФ14.  Кендер 

мен 

минералдарға 

сандық және 

сапалық талдау 

жасайды. 

М:КҚ 14. Кендер 

мен 

минералдарды 

талдау. 

М:КМ 14. 

Кендер мен 

минералдар

ды талдау. 

ОН 14.1. Сапалы 

және сандық 

эмиссиялық 

спектрлік талдау 

үшін кендер мен 

минералдарды 

дайындау. 

1.Сандық эмиссиялық талдау әдістерін жіктейді. 

2.ИҚ-спектрлік сызықтың қарқындылығына әсер ететін 

факторларды түсіндіреді. 

3.Стандартты үлгілердің мақсатын түсіндіреді. 

4.ИҚ-спектрлік сызықтардың қарқындылығын дәл және 

жуық әдістермен бағалайды. 

5.Сынамадағы заттардың сандық құрамы туралы 

қорытынды жасайды. 

6.Атластар мен кестелерді қолдана отырып, элементтерге 

салыстырмалы талдау жүргізеді. 



ОН 14.2. Металдар 

мен 

қорытпалардағы 

заттардың 

пайыздық құрамын 

талдаудың физика-

химиялық 

әдістерімен 

анықтау. 

1.Металдар мен қорытпалардың құю қасиеттерін, 

құйылған құймалардың құрылымы мен қасиеттерін 

қалыптастыру процестерін біледі. 

2.Материалдардың экспресс-талдауларын орындайды 

және қоспаларды дайындайды. 

3 .Материал сапасының қолданыстағы техникалық 

шарттар мен стандарттарға сәйкестігін тексереді. 

ОН 14.3. Кен, 

минералдардың 

сапалық құрамын 

фотографиялық 

әдіспен анықтау. 

1. Өндірістік-техникалық құжаттаманың (технологиялық 

регламенттердің, технологиялық нұсқаулықтардың) 

қолданылу мерзімдерін бақылайды. 

2. Шикізатқа, материалдарға, дайын өнімге қойылатын 

техникалық талаптарды қолданады. 

3. Технологиялық процестердің физикалық, физика-

химиялық және химиялық негіздерін түсіндіреді. 

 

ОН 14.4. Кендер 

мен минералдарға 

сандық эмиссиялық 

спектрлік талдау 

жүргізу. 

1.Заттың агрегаттық күйлерінің молекулалық-

кинетикалық теориясының негізгі ережелерін меңгерген. 

2. Зертханалық және өндірістік жағдайларда физикалық 

химияның негізгі заңдарының мәні мен қолданылуын 

түсіндіреді. 

3. Термодинамикалық шамаларды есептейді. 

4. Зертханалық тәжірибеде химиялық кинетика, катализ 

негіздерін қолданады. 

5. Ерітінділердің негізгі қасиеттерін сипаттайды. 

6. Коллоидтық химияның негізгі түсініктерін 

тұжырымдайды. 

ОН 14.5. Зерттеу 

нәтижелерін 

бағалау және 

түсіндіру. 

1.Талдау нәтижелерін математикалық өңдеуді көрсетеді. 

2.Талдау нәтижелерін жүйелейді және ресімдейді. 

3.Алынған нәтижелерге талдау жасайды және өндірістік 

процесті түзету бойынша іс-әрекеттерді ұсынады. 

 

 

 



Оқыту нәтижелерінің ерекшелігі 

 

Еңбек 

функциялары 

Модуль атауы 

және коды 

Оқыту нәтижесі Білім Дағдылары, іскерліктері 

ЕФ 01. Дене 

қасиеттерін 

дамытады. 

БМ 01. Дене 

қасиеттерін 

дамыту және 

жетілдіру 

ОН 1.1. Денсаулықты нығайту 

және салауатты өмір салты 

қағидаттарын сақтау. 

ОН 1.2. Дене қасиеттері мен 

психофизиологиялық 

қабілеттерді жетілдіру. 

1. Салауатты өмір салтының 

негіздерін, ұйықтау тәртібін 

және физикалық жүктемені, 

дұрыс тамақтануды. 

1. Денсаулықты нығайту үшін, 

өмірлік және кәсіби табыстарға 

жету үшін Дене тәрбиесі-

спорттық қызметті 

пайдалануды, және Дене 

тәрбиесіды өзіндік жетілдіруді. 

ЕФ 02. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану. 

БМ 02. 

Ақпараттық-

коммуникациялық 

және цифрлық 

технологияларды 

қолдану. 

ОН 2.1. Ақпараттық-

коммуникациялық 

технологиялар негіздерін 

меңгеру. 

ОН 2.2. Ақпараттық-

анықтамалық және 

интерактивті веб-

порталдардың қызметтерін 

пайдалану. 

1. Технологтялық есептер 

шығару, сызбалар мен 

сұлбаларды рәсімдеу үшін 

қолданбалы бағдарламамен 

қамтамасыз етуді. 

1.Компьютерде  технологиялық 

және техникалық есептеулерді 

жүргізуде, сызбаларды 

рәсімдеуде. 

ЕФ 03. 

Экономиканың 

базалық білімді 

меңгереді. 

БМ 03. 

Экономиканың 

базалық білімін 

және кәсіпкерлік 

негіздерін 

қолдану . 

ОН 3.1. Экономикалық теория 

саласындағы негізгі 

мәселелерді меңгеру. 

ОН 3.2. Кәсіпкерлік қызмет 

негіздерін меңгеру. 

ОН 3.3. Әлемдік 

экономиканың даму 

үрдістерін, мемлекеттің  

«жасыл» экономикаға 

көшуінің негізгі міндеттерін 

түсіну 

ОН 3.4. Қазақстан 

Республикасында кәсіпкерлік 

қызметті ұйымдастыру мен 

жүргізудің ғылыми және 

заңнамалық негіздеріне ие 

болу 

1. Экономикалық теорияның 

жалпы ережелерін, 

Қазақстандағы 

экономикалық жағдайдың 

негізгі кезеңдерін; елдің 

экономикалық құрылымын, 

әлеуметтік-экономикалық 

мәселелерді реттеу 

кезеңдерін. 

2. Мәдениеттің түсініктері, 

формалары және қызметтері, 

негізгі әлемдік өркениеттер, 

әлемдік діндер; Қазақстан 

халықтарының мәдениетін 

және оларды дамыту 

болашақтарын. 

3. Ғылыми түсінудің негізгі 

1. Аймақ пен ел 

масштабындағы ағымдағы 

әлеуметтік-экономикалық 

жағдайларды бағалауды; 

саладағы экономикалық 

жағдайды талдау үшін қажетті 

ақпараттарды табуды және 

пайдалануды. 

2. Мәдениеттің негізгі даму 

кезеңдерін қазіргі заманғы 

мәдиниеттегі процестерімен 

салыстыруды. 

3. Диалектиканың заңдары мен 

дәрежелері көзқарасында 

әлеуметтік және кәсіптік 

жағдайларды талдауды; арнайы 

пәндерді оқу кезінде және 



ОН 3.5. Іскерлік қарым-

қатынас этикасын сақтау 

әдістерін; диалектика 

заңдары мен дәрежелерін; 

болмыстың түрлерін; 

сананың қасиеті мен 

құрылымы. 

тәжірибелік оқуда ғылыми 

таным әдістерін қолдануды; 

жаратылыстану - ғылымдарын 

және арнай пәндерді оқыған 

кезде салыстырмалылық 

теорияны қолдануды; өз 

тiршiлiк әрекетiнде әдеп пен 

болмыс ұғымдарын қолдануды. 

ЕФ 04. Қоғам 

мен еңбек 

ұжымында 

әлеуметтену 

және 

бейімделеді. 

БМ 04. Қоғам мен 

еңбек ұжымында 

әлеуметтену және 

бейімделу үшін 

әлеуметтік 

ғылымдар 

негіздерін 

қолдану. 

ОН 4.1. Төзімді және белсенді 

жеке ұстанымды 

қалыптастыратын  

моральдық-адамгершілік 

құндылықтар мен нормаларды 

түсіну 

ОН 4.2. Әлемдік өркениеттегі 

Қазақстан Республикасы 

халықтары мәдениетінің рөлі 

мен орнын түсіну 

ОН 4.3. Құқықтың негізгі 

салалары туралы мәліметтерді 

меңгеру 

ОН 4.4. Әлеуметтану мен 

саясаттанудың негізгі 

түсініктерін меңгеру 

1. Адамның және азаматтың 

құқығы мен бостандығын, 

оларды іске асыру 

механизімдері: кәсіптік 

қызмет шеңберінде 

құқықтық және өнегелі-

этикалық нормалар. 

2. Әлеуметтану мен 

саясаттанудың негізгі 

түсініктері мен дәрежелерін, 

саяси режімдерін, 

Қазақстандағы негізгі саяси 

партияларды және әлемдік 

қауымдастық; әлеуметтік 

жанжалдардың себептерін. 

1. Маманның кәсіптік қызметін 

регламенттейтін нормативтік-

құқықтық құжаттарды 

пайдалануды. 

2. Қоғамдық қарым 

қатынастарды салыстыру мен 

талдаудың, олардың дамуына 

субъект және объект 

көзқарасында қарауды. 

ЕФ 05. Негізгі 

химиялық 

заттарды 

өндірудің 

технологиялық 

процесін 

жүргізеді. 

КМ 01. Жұмыс 

процесін 

дайындау 

ОН 1.1. Жұмыс орнын 

қауіпсіздік талаптарына 

сәйкестігін тексеру. 

ОН 1.2. Жабдықтар мен 

коммуникациялардың 

жарамдылығын көзбен 

тексеру. 

ОН 1.3. Бақылау-өлшеу 

аспаптары мен 

автоматиканың, байланыс 

құралдарының жұмысқа 

дайындығын бағалау. 

1. Кәсіби қызмет саласында 

еңбек қауіпсіздігін 

қамтамассыз ету 

ерекшеліктерін; өндірісте 

еңбекті қорғаудың 

құқықтық, нормативтік және 

ұйымдастырушылық 

негіздерін; адам ағзасына 

улы заттардың әсерін; жеке 

қорғаныш құралдарын; өрт 

болған жағдайды және 

жарылысты ескертуді; 

2. Жеке қорғаныш құралдарын 

қолдануды және өртке қарсы 

қауіпсіздікті, зардап шеккен 

адамға алғашқы дәрігерлік 

көмек көрсетуді; қызметкерлер 

мен қоршаған орта үшін 

өндірістік жағдайлардың 

қауіптілік дәрежесін 

бағалауды. 

2. Технологиялық сызбаларды 

оқуды, технологиялық 

параметрлердің химиялық 



ОН 1.4. Шикізаттың болуын, 

жабдықты жұмыс ортасымен 

толтыру деңгейін бақылау. 

ОН 1.5. Жеке қорғану 

құралдарын мақсаты 

бойынша пайдалану. 

ОН 1.6. Өндірістік 

жағдайларда жеке гигиена 

ережелерін сақтау. 

ОН 1.7. Жұмыс орнында 

есепке алу-есеп беру 

құжаттамасын жүргізу. 

техногендік процестердің 

қоршаған ортаға әсерін. 

2. Шикізат пен дайын өнім 

сипаттамасын, негізгі 

химиялық өндірістердің 

принциптік технологиялық 

сызбаларын; аппараттар мен 

жабдықтарды, 

электрхимиялық 

өндірістердің технологиялық 

параметрлерін (хлор 

мысалында), органикалық 

және бейорганикалық синтез 

өндірісін (сода мысалында). 

3. өндіріспен цех 

орындарында қауіпсіз 

қозғалыс және жұмыс 

істеуді; технологиялық 

процесті талдау үшін химия 

ғылымдарының терең 

білімін қолдануды; 

техникалық 

құжаттамалармен жұмысты; 

өндірістің цехтары 

арасындағы байланыстарды. 

процестердің сапасы мен 

қауіптілігіне әсерін талдауды. 

3. Кәсіпорын және цех 

орындарында қауіпсіз тәртіпті, 

жұмыс орындарындағы 

қауіпсіздік техникасы мен өрт 

қауіпсіздігі ережелерін 

сақтауда, технологиялық 

процестің негізгі қауіпсіз 

ережесін еңгізуде, цехтің 

құжаттамаларын жүргізгендегі 

алғашқы дағдыны 

қалыптастыруда. 

ЕФ 06. Негізгі 

химиялық 

заттарды 

өндірудің 

технологиялық 

процесін 

жүргізеді. 

КМ 02. Химиялық 

өнім өндірудің 

технологиялық 

процесінің 

жекелеген 

сатыларын 

жүргізу 

 

ОН 2.1. Шикізатты өндіріске 

беруге дайындау. 

ОН 2.2. Бастапқы заттардың 

химиялық құрамының 

өзгеруіне байланысты емес 

технологиялық 

операцияларды жүргізу. 

ОН 2.3. Рецептураға сәйкес 

қоспалар мен ерітінділерді 

дайындау. 

ОН 2.4. Шикізаттың қажетті 

1. Түрлі қолданыстағы 

ыдстарды айыра білуді және 

оларды пайдалануды, техно-

химиялық және 

аналитикалық таразыларда 

жұмыс істеуді; қыздыру, 

салқындату, суалту, қатты 

қыздыру, кристалдау,кептіру 

және басқа да процестерді 

жүргізуді; балқу және қайнау 

температурасын анықтау 

1. Зертханалық жабдықтармен 

және химиялық ыдыстармен 

жұмыс істеуде; өлшем 

ыдыстарымен жұмыс істеуде; 

өлшеуірлерді толтыруда, 

тамшуырда жұмыс істегенде; 

өлшеу құтыларында 

ерітінділер дайындауда; 

электрқыздырғыш және басқа 

аспаптарды, кептіру 

шкафтарын, муфелді пештерді 



мөлшерін есептеу. 

ОН 2.5. Бақылау-өлшеу 

аспаптары бойынша 

технологиялық процестің 

дұрыс жүру барысын 

бақылау. 

ОН 2.6. Технологиялық 

жабдықты іске қосуды және 

тоқтатуды орындау. 

ОН 2.7. Дайын өнімді 

түсіруді, оны қоймаға беруді 

немесе кейіннен қайта өңдеуді 

жүргізу. 

ОН 2.8. Технологиялық 

процесті авариялық тоқтатуды 

ажырату тәртібін орындау. 

 

үшін аспаптарды 

пайдалануды,; қатты және 

сұйық заттардың 

тығыздығын анықтау үшін 

аспаптарды пайдалануды, 

анықтамалық кестелерді 

пайдалануды; жай 

зертханалық қондырғыларға 

жинақтау мен құрастыру 

жүргізуді. 

2. Шикізат пен дайын өнім 

сипаттамасын, негізгі 

химиялық өндірістердің 

принциптік технологиялық 

сызбаларын; аппараттар мен 

жабдықтарды, 

электрхимиялық 

өндірістердің технологиялық 

параметрлерін (хлор 

мысалында), органикалық 

және бейорганикалық синтез 

өндірісін (сода мысалында). 

3. Кәсіби қызмет саласында 

еңбек қауіпсіздігін 

қамтамассыз ету 

ерекшеліктерін; өндірісте 

еңбекті қорғаудың 

құқықтық, нормативтік және 

ұйымдастырушылық 

негіздерін; адам ағзасына 

улы заттардың әсерін; жеке 

қорғаныш құралдарын; өрт 

болған жағдайды және 

жарылысты ескертуді; 

техногендік процестердің 

қоршаған ортаға әсерін. 

пайдалануда; сүзу процестерін 

жүргізгенде, тұнбаны сүзгіште 

шаюда; Комовскийдің 

сорғысында жұмыс істегенде; 

қайнау және балқу 

температурасын анықтауда; 

заттардың салыстырмалы 

тығыздығын және үлес 

салмағын анықтауда; 

немергіштер және 

ареометрлермен жұмыс 

істегенде. 

2. Технологиялық сызбаларды 

оқуды, технологиялық 

параметрлердің химиялық 

процестердің сапасы мен 

қауіптілігіне әсерін талдауды. 

3. Жеке қорғаныш құралдарын 

қолдануды және өртке қарсы 

қауіпсіздікті, зардап шеккен 

адамға алғашқы дәрігерлік 

көмек көрсетуді; қызметкерлер 

мен қоршаған орта үшін 

өндірістік жағдайлардың 

қауіптілік дәрежесін 

бағалауды. 



ЕФ 07. Негізгі 

химиялық заттар 

өндірісінің 

жартылай 

өнімдер, 

технологиялық 

процестерінің 

және дайын 

өнімінің сапасын 

бақылайды. 

КМ 03. Химиялық 

өнім өндірудің 

технологиялық 

процесін реттеу 

және басқару 

ОН 3.1. Бақылау-өлшеу 

аспаптары және көзбен 

шолып бақылау бойынша 

технологиялық процестің 

барысын бақылау. 

ОН 3.2. Өнімді зертханалық 

сынау үшін сынама алуды 

орындау 

ОН 3.3. Технологиялық 

процесті түзету үшін 

сынамалардың зертханалық 

талдауларының нәтижелерін 

пайдалану. 

ОН 3.4. Технологиялық 

режим нормаларынан ауытқу 

себептерінің алдын алу және 

жоюды жүргізу. 

ОН 3.5. Жүргізілетін 

технологиялық операцияның 

аяқталуын анықтау. 

ОН 3.6. Технологиялық 

жағдайға сәйкес жабдықтың 

жұмыс режимін өзгерту. 

ОН 3.7. Химиялық заттарды 

өндірудің технологиялық 

процесін жүргізу кезінде 

өнеркәсіптік және 

экологиялық қауіпсіздік 

ережелерін орындау 

1. Аспаптардан 

көрсеткіштерді алуды; 

аспаптардың жұмысқа 

жарамдылығына тексеру 

жүргізуді, аспаптардағы ұсақ 

ақауылдарды табуды және 

оларды жоюды, 

технологиялық жорналға 

аспаптардың нәтиже 

көрсеткіштерін рәсімдеуді. 

2. Қондырғылар мен 

жабдықтардың жұмыс 

параметрлерін анықтауды; 

жабдықтардың 

профилактикалық тексеру 

алгоритімін құруды. 

3.Белгіліенген 

технологиялық регламентке 

сәйкес технологиялық 

процесті жүргізу бойынша 

жұмыстар орындауды; 

учаскенің жабдықтары мен 

аппараттарын іске қосу мен 

тоқтатуды; учаскенің 

технологиялық 

процестерінің қызмет 

көрсетуін; берілген 

технологиялық регламенттен 

аутқуды ескертуді және 

жоюды. 

4. Химиялық процестер 

ағымының негізгі 

заңдылықтарын, 

термодинамика заңдарын. 

1. Аспаптарды пайдалануда, 

аспаптардан көрсеткіш алуда, 

ұсақ ақауылдарды жоюда, 

бақылау-өлшеу аспаптарының 

нәтиже көрсеткіштері бойынша 

технологиялық процестің 

жүрісін бағалауда. 

2. Жабдықтардың қызмет 

көрсету әдістерінде. 

3. Бақылау-өлшеу 

аспаптарының көрсеткіштері 

және аналитикалық бақылау 

нәтижелері бойынша 

технологиялық процестің 

қауіпсіз қызмет көрсету 

әдістерінде. 

4. Физика-химиялық 

процестердің 

термодинамикалық шамасын 

есептеуді; химиялық 

процестердің жүру 

мүмкіндіктері туралы 

қорытынды жасауды, 

оптималды параметрлерді 

айқындауды. 

ЕФ 08. 

Жабдықтардың 

КМ 04. 

Технологиялық 

ОН 4.1. Жабдықтың 

жұмысындағы ақауларды 

1. Аспаптардан 

көрсеткіштерді алуды; 

1. Аспаптарды пайдалануда, 

аспаптардан көрсеткіш алуда, 



технологиялық 

регламенті 

талаптарының 

орындалуын 

және бақылау-

өлшеу аспаптары 

мен 

автоматиканың 

жұмысын 

бақылайды. 

жабдықтарға 

қызмет көрсету 

көзбен анықтау. 

ОН 4.2. Қызмет көрсетілетін 

жабдықтың үздіксіз жұмысын 

қамтамасыз ету. 

ОН 4.3. Жабдықты жуу, 

тазалау. 

ОН 4.4. Технологиялық 

жабдықтарды жөндеуге 

қатысу. 

ОН 4.5. Технологиялық 

жабдықтарға қызмет көрсету 

кезінде қауіпсіздік техникасы 

ережелерін сақтау. 

аспаптардың жұмысқа 

жарамдылығына тексеру 

жүргізуді, аспаптардағы ұсақ 

ақауылдарды табуды және 

оларды жоюды, 

технологиялық жорналға 

аспаптардың нәтиже 

көрсеткіштерін рәсімдеуді. 

2. Қондырғылар мен 

жабдықтардың жұмыс 

параметрлерін анықтауды; 

жабдықтардың 

профилактикалық тексеру 

алгоритімін құруды. 

3. Белгіліенген 

технологиялық регламентке 

сәйкес технологиялық 

процесті жүргізу бойынша 

жұмыстар орындауды; 

учаскенің жабдықтары мен 

аппараттарын іске қосу мен 

тоқтатуды; учаскенің 

технологиялық 

процестерінің қызмет 

көрсетуін; берілген 

технологиялық регламенттен 

аутқуды ескертуді және 

жоюды. 

4. Химиялық процестер 

ағымының негізгі 

заңдылықтарын, 

термодинамика заңдарын. 

ұсақ ақауылдарды жоюда, 

бақылау-өлшеу аспаптарының 

нәтиже көрсеткіштері бойынша 

технологиялық процестің 

жүрісін бағалауда. 

2. Жабдықтардың қызмет 

көрсету әдістерінде. 

3. Бақылау-өлшеу 

аспаптарының көрсеткіштері 

және аналитикалық бақылау 

нәтижелері бойынша 

технологиялық процестің 

қауіпсіз қызмет көрсету 

әдістерінде. 

4. Физика-химиялық 

процестердің 

термодинамикалық шамасын 

есептеуді; химиялық 

процестердің жүру 

мүмкіндіктері туралы 

қорытынды жасауды, 

оптималды параметрлерді 

айқындауды. 

ЕФ 09. Өндірісті 

технологиялық 

дайындауды 

қамтамасыз етуді 

КМ 05. Өндірісті 

технологиялық 

дайындауды 

қамтамасыз ету 

ОН 1.1. Негізгі және қосалқы 

технологиялық жабдықты, 

шикізат пен материалдарды 

тиімді пайдалану. 

1. химиялық өңдіріс 

простерінің экономикалық 

мәнің; кәсіпкерлік қызметті 

тиімді ұйымдастыруды; 

1. кәсіпорынның экономикалық 

күйін талдау үшін қажетті 

ақпараттарды табуды және 

қолдануды; еңбек өнімділігінің 



жүзеге асырады. ОН 1.2. Жабдықтарды 

орналастыру, техникалық 

жабдықтау және жұмыс 

орындарын ұйымдастыру 

жоспарын құру. 

ОН 1.3. Өндірістік объектінің 

жабдықтары мен 

коммуникацияларын жұмысқа 

дайындау. 

ОН 1.4. Өндірісті іске қосу 

және тоқтату бойынша 

жұмыстарды орындау. 

ОН 4.5. Қауіпсіз еңбек 

жағдайларын жасау, қоршаған 

ортаны қорғау бойынша іс-

шараларды әзірлеу 

ОН 1.6.  Қондырғылар мен 

цехаралық қатынастардың 

технологиялық схемаларына 

өзгерістер енгізу. 

жұмыстың 

ұйымдастырылуын және 

кәсіпорын құрылысын, 

жұмыс істеп жатқан 

өндірістің жағдайындағы 

кәсіпорындағы түрлі 

кәсіптердің жұмысын, 

еңбекті ұйымдастыруды; 

өнімге бағаның құрылу 

механизімін және қазіргі 

жағдайдағы еңбек төлемақы 

түрлерін. 

2. Гидромеханиканың, жылу 

тасымалдаудың, масса 

тасымалдаудың, қатты дене 

механикасының негізгі 

заңдарын; 

гидромеханикалық және 

жылу процестерінің 

оптималды режімінің өту 

белгілерін; физика-

химиялық процестердің 

үлгілік аппараттарының 

құрылысын, қызмет 

принципін және пайдалану 

ережелерін; химиялық 

процестердің негізгі 

формулаларын және 

механикалық, 

гидромеханикалық, жылу- 

және масса айырбас 

процестерін есептеу 

алгоритімін; құрылымдық 

параметрлерді есептеу 

формулаларын. 

3. Технологиялық 

берілген әдіс бойынша есептеу; 

еңбекақыны; өзіндік құнды 

және өнімнің бағасын; ұйым 

әрекетінің тиімділігін бағалай 

білуді. 

2. Үлгілік аспаптарды таңдау 

бойынша МС-пен жұмысты; 

тиімді технологиялық 

сызбаларды анықтауды; 

аспаптардың сызбаларын 

оқуды; материалдық және 

жылу балансының есебін 

құруды және жүргізуді; 

аппараттың құрылым есебін; 

гидромеханикалық және 

механикалық процестердің 

сәйкес белгілерін есептеуді. 

3. Өндірістің әр түрлі 

түрлерінің технологиялық 

сызбаларын оқу мен құруды; 

үлгілік жабдықтардың 

нобайларын орындауды; 

материалдық және 

энергетикалық баланстарын 

құруды. 



сызбаларды, негізгі 

химиялық өндірістің 

шикізаты мен өнімдерін; 

процестердің химизмін, 

өнімдерді қолдану аймағын; 

үлгілік жабдықтардың 

түрлерін. 

ЕФ 10. Дайын 

өнімінің сапасын 

бақылап оған 

химиялық талдау 

жасайды. 

КМ 06. 

Технологиялық 

процестердің 

және өндірістің 

дайын өнімінің 

сапасын бақылау 

ОН 2.1. Бақылау-өлшеу 

аспаптарының және 

зертханалық талдаулардың 

көрсеткіштері бойынша 

технологиялық процесті 

бақылауды жүргізу. 

ОН 2.2.  Бастапқы заттарды, 

жартылай өнімдерді және 

өндіріс өнімдерін 

зертханалық сынауға қатысу. 

ОН 2.3. Негізгі және қосалқы 

материалдар шығынының 

нормативтік көрсеткіштерге 

сәйкестігін анықтау 

ОН 2.4. Технологиялық 

процестердің тұрақтылығын 

талдау. 

ОН 2.5. Технологиялық 

процесс барысының бұзылу 

себептерін анықтау, алдын 

алу және жою. 

ОН 2.6. Еңбекті қорғау, өртке 

қарсы және экологиялық 

қауіпсіздік талаптарының 

сақталуын бақылау. 

1. Шикізаттың, жартылай 

өнімдердің, өнімдердің сапа 

көрсеткішін аналитикалық 

бақылаудың қазіргі заманғы 

автоматтандырылған 

құралдары; жұмыс орны 

көрсеткіштерін бақылауды 

автоматтандыру. 

2. Шикізаттың, жартылай 

өнім мен дайын өнімнің 

сапасын бақылау әдістерін; 

жабдықтар мен зертханалық 

аспаптардың құрылымын 

және әсер ету принципін. 

3. Кәсіпорынды 

аналитикалық бақылау 

құрылымдары; зауыттық 

зертханалардың қызметтері, 

ОЗЗ, ТББ және т.б.; 

зертханалар, зертханалар 

құрылымдары арасындағы 

өзара байланыс. 

1. Аспаптардан көрсеткіш алу, 

ақпаратты талдау. 

2. МС-қа сәйкес сынамаларды 

іріктеуді, стандарттық 

ерітінділер дайындауды, 

әдістемеге сәйкес әр түрлі 

әдістермен талдау жүргізуді; 

аспаптарды, құрылғыларды 

жинауды; талдау нәтижелеріне 

есептеулер жүргізуді. 

3. Зертхана қызметтерін 

сипаттау. 

ЕФ 11. 

Химиялық 

процестің 

технологиялық 

КМ 07. Химиялық 

өнім өндірудің 

технологиялық 

процесін түзету 

ОН 3.1. Процестің 

технологиялық 

параметрлерінің регламенттік 

параметрлерден 

1. Негізгі органикалық 

химиялық заттарды өндіру 

өнімдерінің ассортиментін 

және белгіленген сапа 

1. Өндірістік аудитті жүзеге 

асыру;  

2. Алынатын өндіріс өнімінің 

сәйкессіздігін анықтау;  



параметрлерінің 

регламенттік 

параметрлерден 

ауытқуларына 

талдау жүргізеді. 

ауытқуларына талдау жүргізу. 

ОН 3.2. Жабдықтың қалыпты 

жұмыс режимінің ауытқуын 

анықтау, оларды жою үшін 

шаралар қолдану. 

ОН 3.3. Өндірістің 

технологиялық режимін 

тағайындау және негіздеу. 

ОН 3.4. Ауытқуларды 

талдауды ескере отырып, 

технологиялық құжаттаманы 

өзектендіру. 

талаптарын;  

2. Негізгі органикалық 

химиялық заттар өндірісінің 

алынатын өнімінің 

сәйкессіздігі;  

3. Өндірістік қуаттарды 

тиімді пайдалану негіздері, 

шикізатты, реагенттерді, 

энергия ресурстарын және 

материалдарды үнемді 

пайдалану. 

3. Негізгі органикалық 

химиялық заттар өндірісінің 

алынатын өнімінің 

сәйкессіздіктерін жоюды 

қамтамасыз етуге;  

4. Негізгі органикалық 

химиялық заттарды өндіруді 

Жедел жоспарлау, жұмыс 

орындарын нормалауды, 

аттестаттауды және 

рационализациялауды 

жақсарту, озық тәсілдер мен 

әдістерді тарату, еңбек 

шығындарын азайту жөніндегі 

жұмысқа қатысу. 

ЕФ 12. Жаңа 

технологиялық 

процестерді 

игереді және 

жобалау-

конструкторлық 

жұмыстарды 

ресімдейді. 

КМ 08. Жаңа 

технологиялық 

процестерді игеру 

бойынша 

эксперименттік 

жұмыстарға 

қатысу 

ОН 4.1. Эксперименттік 

жұмыстарды жүргізу 

негіздерін меңгеру. 

ОН 4.2. Технологиялық 

жабдықты сынауға, 

жобаланатын технологиялық 

процестер мен өндіріс 

тәртіптерінің эксперименттік 

жұмыстарын жүргізуге 

қатысу 

ОН 4.3. Эксперимент 

нәтижелерін өңдеу. 

1. Шығарылатын өнімге, 

негізгі органикалық 

химиялық заттарды өндіру 

технологиясына қойылатын 

техникалық талаптар;  

2. Цехтың өндірістік 

жабдықтарын және оны 

техникалық пайдалану 

ережелерін;  

3. Негізгі органикалық 

химиялық заттарды өндіру 

барысын есепке алу 

жүйелері мен әдістері. 

1. Жабдыққа қызмет көрсетуді 

қамтамасыз ету және негізгі 

органикалық химиялық заттар 

өндірісінің технологиялық 

процестерінің бақылау өлшеу 

аспаптарының жұмыс 

жағдайын бақылау;  

2. Өндіріс нормасын іске асыру 

кезінде нәтижелерді бағалау;  

3. Процестердің сәйкестігін 

анықтау үшін Бақылау-өлшеу 

құралдарының көрсеткіштерін 

қолданыңыз. 

ЕФ 13. Жаңа 

технологиялық 

процестерді 

жобалайды. 

КМ 09. 

Технологиялық 

процестерді 

жобалау 

ОН 5.1. Стандарттарды, 

техникалық шарттарды, 

нормативтік, әдістемелік және 

өзге де басқару 

материалдарын жобалау, 

әзірлеу және ресімдеу 

құжаттарын қолдану. 

ОН 5.2. Жобаланған 

1. Техникалық-

экономикалық және жедел-

өндірістік жоспарлаудың 

негіздерін;  

2. Химиялық технологиялар 

саласында зерттеулер 

жүргізу кезінде, сондай-ақ 

химиялық өндіріс 

1. Оқу және еңбек жағдайын, 

оның ықтимал өзгерістері мен 

салдарын дербес талдауды 

талап ететін болжамды 

жағдайларда кең спектрдің 

үлгілік кәсіптік міндеттерін 

шешуді жүзеге асыру;  

2. Белгіленген техникалық 



процестің техникалық 

сипаттамаларын ұсыну. 

ОН 5.3. Жоба бойынша негізгі 

технологиялық есептеулер 

мен сызбаларды орындау. 

ОН 5.4. Жобалық 

құжаттаманы әзірлеу үшін 

қолданбалы бағдарламалар 

пакеттерін пайдалану. 

ОН 5.5. Технологиялық 

процестер мен жабдықтарды 

жобалау кезінде еңбекті 

ұйымдастырудың, 

өнеркәсіптік және 

экологиялық қауіпсіздіктің 

негізгі талаптарын сақтау. 

 

жабдықтарын жобалау, 

дайындау, салу, пайдалану, 

техникалық қызмет көрсету 

және жөндеу кезінде 

техникалық міндеттерді 

орындаудың жедел тәсілдері;  

3. Негізгі органикалық 

химиялық заттар өндірісінің 

материалдық және 

энергетикалық ресурстармен 

қамтамасыз етілуін жедел 

бақылау;  

4. шикізатты, отынды, негізгі 

органикалық химиялық 

заттарды өндіру 

материалдарын үнемді 

жұмсай отырып, 

жабдықтарды және басқа да 

негізгі құралдарды 

техникалық дұрыс 

пайдалану. 

талаптарға сәйкес Химиялық 

кәсіпорындардың (этилбензол, 

изопропилбензол, бутилфенол, 

ортокрезол, 2,6 ксиленол, 

диэтиланилин, 

моноэтилортолуолидин, НП-3 

сульфонол, сондай-ақ басқа да 

заттар өндірісі) және олардың 

құрамдас компоненттерінің 

жобалары мен макеттерін 

әзірлеу және дайындау;  

3. Белгіленген ерекшеліктерге 

сәйкес химиялық жабдықтарды 

өндіру және монтаждау үшін 

қажетті материалдық және 

еңбек шығындарының саны 

мен құнын егжей-тегжейлі 

бағалауды дайындау; 

 4. Негізгі органикалық 

химиялық заттар өндірісінің 

өндірістік міндеттерін, оның 

қарамағындағы 

қызметкерлердің іске 

асырылуын ұйымдастыру мен 

бақылауды дербес айқындауға;  

5. Басшылықпен негізгі 

органикалық химиялық 

заттарды өндіру міндеттерін 

іске асыру бойынша 

атқарушылық басқару 

қызметін жүзеге асыру;  

6. Негізгі органикалық 

химиялық заттарды өндірудің 

негізгі технологиялық процесін 

қамтамасыз ету. 

ЕФ 14. КМ 10. ОН 6.1. Өндірісті жедел 1. Өндірістік қызметке 1. Жаңа өнеркәсіптік химиялық 



Өндірістік 

қызметтің 

тиімділігін 

арттыру және 

жартылай 

өнімдердің, 

технологиялық 

процестердің 

және өндірістің 

дайын өнімінің 

сапасын 

жақсарту 

жағдайларын 

қамтамасыз 

етеді. 

Бөлімшенің 

өндірістік 

қызметіне 

басшылық жасау 

жоспарлау бойынша жұмысқа 

қатысу. 

ОН 6.2. Материалдық және 

энергетикалық ресурстардың 

шығынын азайту жөніндегі іс-

шараларды әзірлеу. 

ОН 6.3. Еңбекті қорғау және 

қауіпсіздік техникасы 

талаптары бойынша бөлімше 

қызметкерлеріне нұсқаулық 

жүргізу. 

ОН 6.4. Қызметкерлердің 

жұмысын ұйымдастыру, 

олардың қызметінің 

нәтижелерін бағалау. 

ОН 6.5. Технологиялық 

процестерді жүргізу әдістері 

мен құралдарын 

пайдаланудың экономикалық 

орындылығын бағалау. 

қатысты нормативтік 

құжаттар;  

2. Жабдық жұмысындағы 

жақсартулар әлеуеті, 

технологиялық процесті іске 

асыру;  

3. өндіріс барысын бұзудың 

ықтимал себептері мен 

тәуекелдері. 

4. Еңбек жағдайларын 

оңтайландыру, тиімділігін 

арттыру және жақсарту 

бағытында технологиялық 

процестің даму әлеуеті, 

әлеуеті және реттеу 

ережелерінің мәні;  

5. Өндірістің үздіксіздігін 

қамтамасыз ету және оның 

тиімділігін арттыру үшін 

қызмет көрсетілетін 

жабдықты 

профилактикалық, 

ағымдағы, авариялық 

жөндеуді жоспарлау; 6. 

Белгілі бір өндірістік 

кезеңнің динамикасын 

анықтауға арналған 

аналитикалық есептеулер. 

процестерді, қондырғылар мен 

жабдықтарды зерделеу және 

әзірлеу, сондай-ақ 

қолданыстағы аналогтарды 

тестілеу процесінде 

техникалық көмек түрлерін 

көрсету;  

2. Өндірістік жұмыстардың 

көлемін анықтауға, 

жұмыстарды жүргізуге 

арналған құжаттаманы жасауға 

қатысуға және олардың 

орындалуын бақылауға;  

3. Пайдалану ережелерінің 

талаптарына сәйкес Негізгі 

органикалық химиялық 

заттарды өндірудің 

технологиялық процесі 

жабдықтарының тиімді 

жұмысын қамтамасыз ету;  

4. Технологиялық процесті 

жаңғырту және шығарылатын 

өнім ассортиментін жаңарту 

жолдарын табу. 

5. Еңбек және өндірістік 

тәртіпті бақылау және талдау 

жүргізу, техникалық 

құжаттаманың, лауазымдық 

және өндірістік 

нұсқаулықтардың, ішкі еңбек 

тәртібі қағидаларының, еңбекті 

қорғау және өрт қауіпсіздігі 

жөніндегі нұсқаулықтардың, 

басқа да нормативтік-

техникалық құжаттардың 

болуы және орындалуы 



арқылы жақсартулар ресурсын 

белгілеуге;  

6. теориялық және 

практикалық білімді қолдана 

отырып, кәсіби мәселелерді 

шешудің әртүрлі, соның ішінде 

балама нұсқаларын дербес 

әзірлеу және ұсыну. 

МИНОР 1: Химиялық талдау зертханашысы 

ЕФ 15. Жұмыс 

орынды сынақтар 

мен талдаулар 

жүргізуге 

дайындайды. 

М:КМ 11. 

Зертхананы 

сынақтар мен 

талдаулар 

жүргізуге 

дайындау 

ОН 7.1 Барынша тиімді 

жұмыс істеу үшін жұмыс 

орнын ұйымдастыру. 

ОН 7.2. Химиялық зертханада 

жұмыс істеу кезінде 

өнеркәсіптік қауіпсіздік, 

еңбекті қорғау және өртке 

қарсы қорғау ережелерінің 

талаптарын орындау. 

ОН 7.3. Сынамаларды іріктеу 

және сынақтар мен 

талдауларға дайындау. 

ОН 7.4. Берілген 

концентрациядағы 

реактивтердің ерітінділерін 

дайындау. 

1. Синтез және заттарды 

тазарту бойынша негізігі 

операцияларды орындауды; 

есептеулер жүргізуді, есеп 

беруді рәсімдеу мен 

анықтамалық әдебиеттерді 

қолдануды. 

1. Жалпы және арнайы 

қолданыстағы ыдыстарды 

пайдалана білуде; 

бейорганикалық және 

органикалық заттарды 

белгілеуде және тазартуда; 

бейорганикалық заттар 

ерітінділерінің 

концентрациясын және 

тығыздығын анықтауда; 

ерітінділерді дайындауда және 

суылтуда, бейорганикалық 

және органикалық заттардың 

синтезінде зертханалық 

қондырғыларды жинауда, 

өндіріс қалдықтарынан 

бейорганикалық және 

органикалық заттарды бөлуде; 

қауіпсіздік техникасы ережесін 

сақтауда, алғашқы дәрігерге 

дейінгі көмекті көрсете білуде. 

ЕФ 16. 

Сынамаларға 

химиялық талдау 

жүргізеді. 

М:КМ 12. 

Қабылданған 

әдістеме бойынша 

күрделілігі 

орташа әр түрлі 

сынамаларға 

8.1. Бейорганикалық және 

органикалық заттарға сапалық 

химиялық талдау жасау 

8.2. Талданатын 

материалдардағы заттың 

пайыздық құрамын химиялық 

1. Фотометрлік, 

нефелометрлік талдау 

әдістерінің, талдаудың 

электрхимиялық әдістерінің, 

хроматографияның, 

спектрлік талдаудың 

1. Әр түрлі әдістермен 

заттардың сынамасының 

физика-химиялық 

көрсеткіштеріне өлшеу 

жүргізуді; заттардың 

спектрінде бағдарлар болуды; 



химиялық талдау 

жүргізу 

әдістермен анықтау 

8.3. Абсорбциялық 

спектроскопия әдісімен тамақ 

өнімдерін талдау 

8.4. Сынау нәтижелерін өңдеу 

және түсіндіру. 

8.5. Пайдаланылған 

реактивтерді, ерітінділерді 

және материалдарды 

экологиялық қауіпсіздік 

ережелерін сақтай отырып 

пайдалану. 

негізіндегі талдаудың мәнін 

және заңдарын; аспаптардың 

қызмет принципі мен 

құрылымын; спектрлердің 

пайда болу теориясын, 

жарық көздерінің түрлерін, 

спектрлік аспаптардың 

құрылымын, қабылдау - 

тіркеу құрылғыларының 

қызмет принципін, 

аспаптарда жұмыс істеу 

әдістерін, талдаудың 

сапалық және сандық негізгі 

әдістерінің мәнін. 

спектрлік жолдың атласын 

қолдануды; нәтижелермен 

жұмыс істеуді. 

МИНОР 2: Спектрлік талдау зертханашысы 

ЕФ 17. Металдар 

мен 

қорытпаларға 

сапалық 

фотографиялық 

талдау жүргізіп 

құрамын 

анықтайды. 

 

М:КМ 13. 

Металдар мен 

қорытпаларға 

сапалық 

фотографиялық 

талдау жүргізу 

ОН 9.1. Электродтар мен 

сынамаларды талдауға 

дайындау. 

ОН 9.2. Қарапайым 

нысандарды сапалық 

фотографиялық спектрлік 

талдау үшін түсірілім 

жоспарын жасау. 

ОН 9.3. Сандық эмиссиялық 

талдау әдістері мен 

әдістемелерін қолдану. 

ОН 9.4. Шойынға, болатқа, 

түсті металдар мен 

қорытпаларға сандық 

фотографиялық спектрлік 

талдауды орындау. 

1. Заттарды талдаудың 

физика-химиялық 

әдістерінің мәнін, 

аспаптардың құрылымын 

және олардың әсер ету 

принципін. 

2. Талдаудың түрлерін, МС-

пен стандарттық үлгілер мен 

МС-ың қолданысын, 

органикалық және 

бейорганикалық синтез 

шикізатын, жартылай өнім 

мен дайын өнімін талдаудың 

негізгі әдістерін; металдар 

мен құймаларды. 

3. Талдаудың түрлерін, 

стандарттық үлгілер мен 

МС-дың қолданысын, 

шикізат, жартылай өнім мен 

дайын өнімді талдаудың 

негізгі әдістерін. 

1. Аспаптағы заттардың 

сынамасының физика-

химиялық көрсеткіштеріне 

өлшеулер жүргізуді; 

зерттелетін сынамалардың 

құрамы мен сапасы туралы 

қорытынды жасауды. 

2. МС-мен жұмысты, орта 

сынама іріктемесін жүргізуді, 

суды талдауды, газды 

талдауды, органикалық және 

бейорганикалық заттарды 

талдауды; металдар мен 

құймаларды, қатты отынды, 

мұнай өнімдерін талдауды. 

3. МС пен жұмыс істеуді, 

орташа сынамаларға іріктеме 

жүргізуді, суды талдауды, 

газды талдауды, органикалық 

және бейорганикалық заттарды 

жай талдауды. 



ЕФ14.  Кендер 

мен 

минералдарды 

талдау 

 

М:КМ 14. Кендер 

мен 

минералдарды 

талдау 

ОН 10.1. Сапалы және сандық 

эмиссиялық спектрлік талдау 

үшін кендер мен 

минералдарды дайындау. 

ОН 10.2. Металдар мен 

қорытпалардағы заттардың 

пайыздық құрамын талдаудың 

физика-химиялық әдістерімен 

анықтау. 

ОН 10.3. Кен, минералдардың 

сапалық құрамын 

фотографиялық әдіспен 

анықтау. 

ОН 10.4. Кендер мен 

минералдарға сандық 

эмиссиялық спектрлік талдау 

жүргізу. 

ОН 10.5. Зерттеу нәтижелерін 

бағалау және түсіндіру. 

1. Спектрлердің пайда болу 

теориясын, жарықтың 

қайнар көзін, спектрлік 

аспаптардың құрылымын, 

қабылдау-тіркеу 

құрылғыларының қызмет 

принципін, сандық және 

сапалық талдаудың негізгі 

әдістерін. 

2. Талдауға сынама 

іріктемесін жүргізуді, талдау 

нәтижелері бойынша 

технологиялық процестің 

жүрісін бағалауды; 

талдаулардың нәтижелерін 

рәсімдеуді. 

1. Спектрграммалық шифрді 

ашуды, спектрлік сызықтар 

атласын қолдануды, спектрлік 

аспаптарда жұмыс істеу мен 

заттардың сапалық және 

сандық құрамына қорытынды 

жасауды. 

2. Жабдықтардымен, үлгi 

жинағыштармен, химиялық 

ыдыстарды дұрыс 

пайдалануда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



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

 

№ Атауы Техникалық сипаттама 
Құрылғының 

тағайындалуы 

Құрылғы 

пайдаланылатын 

модуль (дер) 

Ескерту 

1 

 

Тереңдетілген 

тәжірибелерді 

жүргізуге арналған 

жабдықтар жинағы 

– SetSTCHSet,  

BACH, SetIOCH 

 

1. Оптикалық рефлектометр бір 

модуль, толқын ұзындығы 

1310/1550 нм, динамикалық 

диапазон 45 дБ дейін 

2. Оптикалық рефлектометр 

многомод, толқын ұзындығы 

850/1300 нм, динамикалық диапазон 

30 дБ дейін 

3. Оптикалық рефлектометр 

бірмод/көпмод, толқын ұзындығы 

850/1300/1310/1550 нм, 

динамикалық диапазон 30 дБ дейін 

4. Белсенді желілерге арналған 

сүзгісі бар бір модалы оптикалық 

рефлектометр, толқын ұзындығы 

1310/1550/1625 немесе 1650 нм, 

динамикалық диапазоны 40 дБ дейін 

Зертханалық 

жұмыстар мен 

эксперименттер 

тізімі 

КМ1, КМ2, КМ4 

 

2 
Бейорганикалық 

химия бойынша 

химиялық 

реактивтердің 

жинағы  

Химиялық реактивтер жиынтығы. 

Жиынтық құрамы: барлық 

бейорганикалық қосылыстар. 

Зертханада 

бейорганикалық 

қосылыстардың 

қасиеттерін 

анықтау кезінде 

қолданылады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 

 

3 

Жұмысқа арналған  

қолғап 

Тоқудың 10-шы класы, 5-жіп. Екі 

өлшемді - на ерлерге және әйелдерге 

қолын. 

Ұзын саусақтар, білектің жақсы 

шеңбері бар ұзын манжеттер, банк 

сағызы бар жоғары сапалы 

қабаттасу. 

Алақан бөлігінде пластификаторы 

Зертханалық 

жұмыс орындау 

кезінде 

қолданады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10  
 



бар ПВХ нүктелі полимерлі жабын 

қолданылады, ол бекіту беріктігін, 

икемділікті және жақсы ұстауды 

қамтамасыз етеді. 

Ең көп жүктелген жерлерде – саусақ 

төсектерінде-үздіксіз қабатпен 

толтырыңыз. 

Аралас Иірілген жіп (мақта + 

полиэстер). 

4 

Теклю жанарғысы, 

табиғи газ, алау 

бекіткіші 

Газ беруді ине клапанымен реттеу; 

тұтануға арналған қосалқы білте; 

ауаны реттеу; 

материал-никельмен қапталған жез; 

жалынның ортасындағы 

максималды температура, °с-1300; 

қуаты, Вт — 1530; 

қысым, мбар — 23; 

газ шығыны, г/С — 120; 

габариттері, мм-76 х 180 

Зертханалық 

жұмыс орындау 

кезінде 

қолданады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 

 
5 

Зертханада 

қолданылатын 

жабдықтар  

Жабынғы пластинасы,20 cm x 20 cm, 

Резеңкелі үрімше, Сандық 

секундомер, Стехиометрикалық 

реакцияны жүргізуге арналған 

қалып, Иммерсионды монометрі, 

Араластыруға арналған термометр, -

30 ... +110 °C, Қайшылар 125 mm, 

Зертханалық стақан, боросиликатты 

шыны3.3, 400 ml, төмен, Өлшегіш 

цилиндр, 50 ml, пластикті төсегіш 

Магнитті тақта, 500 mm 

Магнитті ұстағыш, өлшем2, 11...14 

mm 

Магнитті ұстағыш, өлшем5, 30...32 

mm 

Зертханалық 

жұмыс орындау 

кезінде 

қолданады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 

 



Панелді жиекC50, CPS арналған екі 

деңгей 

6 

Аналитикалық 

таразыларABS 220-

4N, 220 g : 0,0001 g 

Ағымдағы өлшеу ауқымын 

көрсететін жүктеме шкаласы 

екі өлшеу шкаласын таңдау: 

метрикалық және метрикалық емес 

ыңғайлы СК дисплей сандары 

биіктігі 14 мм 

өнімді есептеу режимі-теңшеу үшін 

өнім санын таңдау; режимдер 

арасында оңай ауысу 

алынған салмақ пен бақылау 

(берілген) арасындағы 

айырмашылықты есептеу және оны 

пайызбен көрсету мүмкіндігі 

деректерді принтерге / компьютерге 

шығару мүмкіндігі 

еркін реттелетін төрт таңбалы 

сәйкестендіру нөмірі 

металл корпус 

Зертханада өлшеу 

жұмыстарын 

орындау кезінде 

қолданады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10  

7 

UNB 30 l кептіргіш 

шкаф 

- тазалықты, техникалық қызмет 

көрсетудің қарапайымдылығын 

және гигиенаны қамтамасыз ететін 

корпус пен ішкі беттерге арналған 

жоғары сапалы тот баспайтын 

болат; 

- кірістірілген автоматты 

диагностика жүйесі және ақаулық 

көрсеткіші бар микропроцессорлық 

PID-контроллер; 

- бір класты температура сенсоры 

(Pt100, 4 сымды кабельмен); 

- жылытуды өшіру және шкафты 

күту режиміне ауыстыру үшін 

кірістірілген цифрлық таймер (1 

минуттан 99 сағ 59 минутқа дейін); 

Зертханада 

кептіру 

жұмыстарын 

орындау кезінде 

қолданылады. 

КМ5, КМ6, КМ7, 

КМ8, КМ9, КМ10 
 



- орнатылған және шынайы 

температура мәндерін және қалған 

уақытты көрсетуге арналған сандық 

жарықдиодты индикатор; 

- төрт жақты жылыту; 

- қызып кетуден қорғаудың екі 

тәуелсіз жүйесі: сенсордың немесе 

термостаттың жалпы ақаулары 

кезінде қыздыру белгіленген 

температурадан 10 ° C жоғары 

(инкубаторлар үшін - белгіленген 

температурадан 3 ° C жоғары) 

өшіріледі; 

сенсор қате көрсетсе немесе 

контроллер зақымдалса, қыздыру 

электромеханикалық температура 

шектегішінің көмегімен шкафтың 

максималды температурасынан 10 ° 

C жоғары болғанда өшіріледі; 

- температураға өте сезімтал немесе 

құнды материалдар үшін E («Өте») 

немесе P («Мінсіз») сериялы 

шкафтарды пайдалану ұсынылады; 

- номиналды кернеу: 230 В 

(±10%)/50 - 60 Гц. 

 

8 Шыны ыдыстары: 

сынауықтар, кипп 

аппараты, 

араластырғыштар, 

бюреткалар, 

пипеткалар, 

стакандар, конус 

тәріздес колбалар, 

өлшеуіш колбалар, 

үш мойынды 

Әртүрлі көлемде арналған шыны 

ыдыстары, температураға төзімді 

шыны ыдыстары. 

Зертханалық 

жұмыс орындау 

кезінде 

қолданады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 

 



колбалар, жоғары 

температураға 

төзімді колбалар, 

синтездеуге 

арналған 

тоңазытқыш, 

өлшеуіш целиндр. 

9 

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 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 

Заттардың 

құрамын сандық 

және сапалық 

талдау кезінде 

қолданылады. 

КМ4, КМ5, КМ,7 

 

 



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; 

10 

pH-150MI – 

заманауи 

микропроцессорлық 

құрылғы 

pH-метр pH-150MI – заманауи 

микропроцессорлық құрылғы. 

Ықшам, жеңіл, дербес және үнемді. 

РН-метрді орнату және басқару 

оңай, пайдалану оңай. 

Микропроцессорлық құрылғыда 

механикалық басқару элементтері 

жоқ, бұл параметрлердің кездейсоқ 

бұзылу мүмкіндігін болдырмайды. 

РН-метр шаң мен ылғалдан 

қорғайтын қорапта жасалған. 

Өздігінен қуат алады, оны далада 

қолдануға болады. 

РН-метрді пайдалану оңай, 

операторға арналған нұсқауларды 

пайдаланып интерактивті режимде 

жұмыс істейді. Электродтар 

жүйесінің параметрлерін автоматты 

диагностикалау қарастырылған. 

Ауыстырылатын температура 

сенсорларын пайдалану оларды 

ауыстыру кезінде реттемеуге 

мүмкіндік береді. рН өлшегіш 

өлшемдер үшін қажет нәрсенің 

барлығымен бірге келеді, соның 

ішінде. аралас электрод ESK-

10603/7 және тіреуіш ШУ-05, 

бұрылмалы табақпен жабдықталған. 

РН-метрі қолданылатын 

Ерітіндінің 

қышқылдық-

негіздік ортасын 

анықтау 

барысында 

қолданылады. 

КМ5, КМ6, KM7 

 



электродтық жүйенің 

изопотенциалды нүктесінің 

координаттарының мәндерін 

нақтылауға мүмкіндік береді. 30 

нәтижені жадта сақтайды және 

ағымдағы көрсеткіштерді дисплейде 

сақтай отырып, өлшеу процесін 

тоқтатады. 

Стандартты калибрлеу 

ерітінділерінің кез келгенін 

автоматты түрде тану pH: 1,65; 4,01; 

6,86; 9,18; 12.43 pH метрді 

калибрлеуді жеңілдетеді. 

Тұтынушының өтініші бойынша 

құрылғы ESK-1 сериясының кез 

келген электродымен жабдықталуы 

мүмкін. 
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Кондуктометр  

Seven2Go өткізгіштік есептегіштері 

– сенімді, интуитивті мәзірмен 

жабдықталған және бір қолмен оңай 

жұмыс істейтін жаңа портативті 

кондуктометрлер. Олар зертханада, 

өндірісте және көшеде электр 

өткізгіштігін дәл өлшейді. 

SEC өлшеу диапазоны — 0,01 

мС/см-ден 500 мС/см-ге дейін; 

Ажыратымдылық, 0,01 мкС-тен 1 

мС/см-ге дейін; 

SEC өлшеу дәлдігі, % - ±0,5; 

температура диапазоны, °С — -5-тен 

105-ке дейін; 

дискреттілік, ° С - 0,1; 

дәлдік, °С — ±0,2; 

температураны автоматты және 

қолмен өтеу; 

Өткізгіштік стандарты арқылы 1 

Зертханада, 

өндірісте 

ерітінділердің 

электр 

өткізгіштігін дәл 

өлшеу үшін 

қолданылады. 

KM6, KM8 

 



нүктелік калибрлеу (84 мкС/см, 1413 

мкС/см, 12,88 мС/см); 

пайдаланушы стандартын 

калибрлеу; 

ұяшық константасын енгізу; 

жады — 200 өлшем; 

нәтижені автоматты және қолмен 

бекіту; 

орындау – портативті; 

үлкен СКД дисплей, барлық 

параметрлерді бір уақытта көрсету; 

шаң мен ылғалдан қорғау дәрежесі 

IP67; 

автономды қуат көзі (батареялардан 

немесе AA типті NiMH 

аккумуляторларынан); 

өлшемдері, мм — 222×70×35; 

салмағы, кг - 0,27 (батареясыз). 

12 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 

GC-2010 Plus газ 

хроматографы 

капиллярлық 

бағандармен 

жұмыс істеуге 

арналған 

KM8, KM9, KM10 

 



°C дейін); 

Температура бағдарламасы: 20 

қадамға дейін (салқындату 

бағдарламасы мүмкін); 

Бағдарламаланатын қыздыру 

жылдамдығы; 

Барлық қыздыру кезеңдері үшін 

жалпы уақыт 9999,99 минут 

13 Реактивтер: 

Қышқылдар 

Сілтілер 

Стандартты 

ерітінділер 

Тұздар 

Орта тұздар 

Минералды 

ерітінділер  

Минералды 

қосылыстар 

Тыңайтқыштар 

Органикалық 

ерітінділер 

Органикалық 

қышқылдар 

Индикаторлар  

Мемлекеттік Гост стандартқа сай 

өндірілген химиялық рективтер 

тізбегі. 

Химиялық 

зертханада 

қосылыстарды 

сандық және 

сапалық талдау 

кезінде 

қолданылады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 
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Демонстрациялық 

үстел 

Өлшемдері 2400x600x900 ММ. 

Үстел 2 элементтен тұрады: 

демонстрациялық үстел  

оқытушының жұмыс үстелі. 

Жиынтықта: 

кран-1 дана 

зертханалық раковина - 1 дана 

тұрмыстық кәріз сифоны-1 дана 

Үстелдің үстіңгі тақтайы - 28мм, 

пластикалық жабыны бар-2мм, түсі 

ақ. 

Зертханалық 

жұмыстарды 

орындау 

барысында 

қолданылады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 
 



Жүк көтергіш бөлшектер мен 

сөрелер-ДСП 16mm. Үстелдің 

астындағы бір сөре, байланыс есігі 

бар бір жақты шкаф.   

Раковина мен кран үстелдің шетіне 

орнатылды. 

Үстелдің астында-220V 

розеткаларын бекітуге арналған 

жолақ бар. 

Үстелдің түсі ақ немесе сұр. 

15 

Жартылай 

әйнектелген шкаф 

Сақтауға арналған шкафтар 

Шкафтардың құрамына шыны 

немесе металл сөрелері мен есіктері 

бар өнімдер кіреді. Сондай-ақ, 

есіктер мен сөрелерсіз шкафтар 

жасауға болады. 

Қаңқа-бүлінуге, химиялық 

заттардың әсеріне және ашық отқа 

төзімді ашық сұр (RAL 7035) түсті 

эпоксидті ұнтақ бояумен жабылған, 

бөлінбейтін металлқұрылым. 

Панельдер, сөрелер, есіктер-

бүлінуге, химиялық заттардың 

әсеріне және ашық отқа төзімді 

ашық сұр (RAL 7035) түсті 

эпоксидті ұнтақ бояумен қапталған 

болат табақтар.  

Шкафтар реттеу тіректеріне 

орнатылады. 

 Шкафтардың модельдік қатарына 

ені бар өнімдер кіреді 600 / 800 / 

900/ 1000 / 1200 мм. 

Стандартты шкаф тереңдігі 400 мм 

Шкафтың тереңдігі 500 немесе 600 

мм  

Стандартты биіктігі 1800 мм 

Жинақталуына 

байланысты 

шкафтарды 

зертханалық 

ыдыстарды, 

аспаптарды, 

реактивтерді, 

киімдерді, 

құжаттамаларды, 

мүкәммалды 

сақтау үшін 

пайдалануға 

болады. Шкафтар 

медициналық 

мекемелерде дәрі-

дәрмектерді, 

құралдарды және 

таңу 

материалдарын 

сақтау үшін де 

қолданыла алады. 

 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 
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Зертханаға 

арналған тартпа 

шкаф 

Жұмыс істейтін зертхана 

қызметкерлеріне қауіпті заттар мен 

реагенттердің әсерін болдырмау 

үшін қажет. Сонымен қатар, мұндай 

шкафтар бөлмеден зиянды 

химиялық заттардың ағып кетуіне 

жол бермейді. Сору шкафы зиянды 

ұшпа заттармен жұмыс істеуге 

арналған сору желдеткіші бар 

жабық камера түрінде жасалған 

зертханалық жабдық болып 

табылады. Желдету жабдықтарының 

жіктелуіне сәйкес мұндай шкаф 

зертханалық жағдайда 

технологиялық процестерді жүзеге 

асыруға арналған жартылай ашық 

жергілікті сорғы болып табылады. 

 

Сору шкафын 

орнату химиялық 

заттармен жұмыс 

істейтін кез-

келген кабинет 

немесе зертхана 

үшін міндетті 

шарт болып 

табылады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 
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Химиялық 

реактивтерге 

арналған металл 

шкаф 

Материалдар: 

Қаңқасы: орындалды профильдік 

құбыр 25*25 мм., жабылған 

экологиялық таза эпоксидті 

полимерлік-ұнтақты бояумен. 

Корпус: дәнекерленген құрылым, 1 

мм болат табақ, полимерлі ұнтақ 

жабыны. 

Шкаф: екі секциялы, екі жапырақты. 

Жоғарғы бөлімін толтыру: 2 Есік 

металл, тұтқалары, құлып, 2 

реттелетін металл сөрелер. 

Төменгі бөлімін толтыру: 2 Есік 

металл, тұтқалары, құлып, 2 

реттелетін металл сөрелер. 

Сөрелердің бүйірлері мен 

корпустың артқы жағы арасында 

желдету арнасы орналасқан. Ол 

Химиялық 

реактивтерді 

сақтауға арналған 

Шкаф кез келген 

заманауи 

медициналық 

зертханаларда 

және басқа да 

мекемелерде 

жұмыс кеңістігін 

ұйымдастыруға 

арналған. 

Реагенттерді 

сақтауға арналған 

Шкаф-бұл 

зертханашының 

жұмысын 

жеңілдететін және 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 

 



шкафтың ішіндегі ауаның еркін 

қозғалысын қамтамасыз етеді және 

оны каустикалық түтіннің 

жиналуынан қорғайды. 

Шығатын желдетуге қосылу үшін 

Фланец d=100 мм.  

Тіректер: бұрандалы, реттеу 20 мм 

дейін. 

Металл сөреге максималды бөлінген 

жүктеме: 10 кг артық емес. 

 

Орау стандартты, стрейч фильм. 

Жиналған түрінде жеткізіледі. 

Салмағы: 50 кг артық емес. 

қауіпсіз ететін 

әртүрлі жұмыс 

заттарын сақтауға 

арналған белгілі 

бір бөлме 

масштабында 

қолдануға 

арналған арнайы 

зертханалық 

жиһаз. 
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Дәрі қобдишасы 

Анальгин 0,5, ацетилсалицил 

қышқылы 0,5, Валидол таблеткалар 

Ж белсендірілген көмір 

0,25,Цитрамон таблеткалар, аммиак 

ерітіндісі 10%, 

сутегі асқын ерітіндісі 3% 25 мл 1 

метр,этил спирті 70% 50 мл ЖТ  

спиртті йод ерітіндісі 5%  мл ЖТ, 

Гауһар жасыл ерітіндісі 1% 10 мл 

ЖТ 1 

натрий Сульфацилі 30% (бас 

тамшылар), 

бактерицидті Лейкопластырь 3,8*3,8 

немесе 2,5 * 7,2, 

зарарсыздандырылған дәке Бинт, 

зарарсыздандырылмаған дәке Бинт, 

мақта бал. гигроскопиялық 

стерильді 25 г, 

қан тоқтататын Жгут, 

қосымша бет. 

 

 

Адамдарға 

алғашқы 

медициналық 

көмек көрсетуге 

арналған.  

Барлық 

препараттар мен 

медициналық 

мақсаттағы 

бұйымдар 

Қазақстан 

Республикасында 

сертификатталған 

және тіркелген. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 
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Халат Қолы жабық, ұзын 

Зертханалық 

жұмыстарды 

орындау 

барысында 

қолданылады. 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 
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Химия кабинетіне 

арналған стендтер 

1) Д.И. Менделеевтің химиялық 

элементтерінің периодтық жүйесі-

140х100 см ,  

2) тұздардың, қышқылдар мен 

негіздердің суда ерігіштігі-

140х100см;  

3) металдар кернеуінің қатары - 

240х40 см 

4) есептерді шешуге арналған негізгі 

формулалар-140х100 см,  

5) органикалық қосылыстардың 

генетикалық байланысы-140х100 см,  

6) химия кабинетіндегі қауіпсіздік 

техникасы-100х70 см,  

7) жас химик - 100х100 см 

қалтасымен А4-6 дана. 

 

КМ1, КМ2, КМ3, 

КМ4, КМ5, КМ6, 

КМ7, КМ8, КМ9, 

КМ10 

 

 

  



7. ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

№ Атауы және басылым номері Автор Баспа, шығарылған жылы 

және орны 

Пайдалан

ылатын 

модуль 

(дер) 

1 Техникалық механиканың негіздері (6-шы басылым, 

стер.) оқу құралы 

Вереина Л.И. 2016 KM1 

2 Физикалық және коллоидтық химия (9-шы басылым, 

стер.) оқулық 

Белик В.В. 2015 KM2, KM3 

3 Органикалық химия (2-ші басылым, стер.) оқулық Захарова Т.Н. 2014 KM4, KM5 

4 Аналитикалық химия (12-ші басылым) оқулық Ищенко А.А. 2017 KM4, KM5 

5 Технологиялық үрдістерді автоматтандыру (10-шы 

басылым, стер.) оқулық 

Шишмарёв В.Ю. 2016 KM4, KM5 

6 Мұнай мен газдың кәсіптік өңделуі 2-басылым Хуссейн к. Абдель-аал, 

Мохаммад А. Аггур, 

Мохаммад А. Фахим 

2015 KM4, KM5, 

KM6 

7 Дипломдық жобаларды, курстық және жазбаша 

емтихан жұмыстарын дайындау кезіндегі мәтіндік 

және графикалық материалдардың рәсімделуі. Оқу-

әдістемелік құрал 

Ганенко А.П. 2018 KM8, KM9, 

KM10 

8 Технологиялық  жабдықтау зертханалық-тәжірибелік 

жұмыстар және  курстық жобалау. Оқу құралы 

Ермолаев В.В. 2019 KM8, KM9, 

KM10 

9 Органикалық химия. Оқулық Захарова Т.Н. 2012 KM4, KM5 

10 Бақылау-өлшеу аспаптары мен құралдары. Оқулық Зайцев С.А. 2017 KM4, KM5 

11 Автоматтандырылған жабдықтарға арналған 

бағдарламалау. Оқулық 

Ермолаев В.В. 2015 KM4, KM5 

12 Бишімбаева Г.Қ. Мұнай және газ химиясы 

мен технологиясы: [Оқу құралы]  

Г.Қ. Бишімбаева; Букетова 

А.Е. 

Алматы: [Бастау], 2007.-

 241б.  

KM7, KM8 

13 Теоретические основы химической технологии: учеб. 

пособ.для студ. сред. проф. образования  

Ю.А. Москвичев; 

А.К.Григоричев, О.С.Павлов.- 

М. 

Академия, 2005.- 271 с. KM1, KM2, 

KM3 

14 Общая химическая технология: учеб. для вузов   А.М. Кутепов; Т.И.Бондарева, 

М.Г.Беренгартен. 

Академкнига, 2007.- 528 с. KM1, KM2, 

KM3 

15 Химиялық технологияның негізгі процестері және Ә Ахбердиев; Ш.М. Алматы: Респ. баспа KM4, KM5 



аппараттары: оқу құралы - 1-ші бөлім. Молдабеков. кабинеті, 1993.- 302 б. 

16 Химиялық технологияның негізгі процестері және 

аппараттары: оқу құралы - 2-ші бөлім. 

Ә Ахбердиев; Ш.М. 

Молдабеков. 

Алматы: Респ. баспа 

кабинеті, 1994.- 183 б. 

KM4, KM5 

17  Жалпы химиялық технология: оқу құралы   Ж.Қ. Қайырбеков, Е.А. 

Әубәкіров, Ж.К. 

Мылтықбаева. 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2009.- 

243 б.  

KM1, KM2, 

KM3 

18 Химиялық технология негіздері: оқу құралы  Ы, Қ. Тойбаев, Қ.А. Жұбанов, 

Ү.Ә. Садықов, Ә.Қ. 

Қоқанбаев. 

Алматы: Қазақ ун-ті, 2008.- 

349 б. 

KM1, KM2, 

KM3 

19 

 

Химия технологиясының аппараттары және 

процестері (әдістемелік нұсқау): оқу құралы  

Р. Мәулібаева. Астана: Фолиант, 2011.- 103 

б 

KM4, KM5 

20 Органикалық заттардың химиялық технологиясы: 

оқулық / ҚР БҒМ. 

К.С. Құлажанов; 

О.А.Алмабеков, Ә.М. Нұралы; 

Алматы: Дәуір, 2012.- 326 б.  KM4, KM5 

21 Химиялық технология практикумы [Электрондық 

ресурс]  

Х.Б.Омаров, З.Б.Сагиндыкова, 

М.И.Байкенов, З.Б.Әбсәт 

Қарағанды: КарГУ, 2004.- 1 

эл.диск. 

KM4, KM5 

22 Еңбек қорғау: Оқу құралы Хакімжанов, Т.Е. «Эверо», Алматы 2008 KM1-

KM10 

23 Химиялық биологиялық қауіпсіздіктің негіздері Өмірбай Р.С., Батесова Ф.К.  Казак университетi, Алматы, 

2011 

KM4, KM5 

24 Органикалық заттардың химиялық технологиясы Құлажанов, К.С.  Ассоциация вузов 

Республики Казахстан, 

Алматы 2012 

KM4, KM5 

25 Химиялық технологияның негізгі процестері мен 

аппараттары» 1бөлім  

Жұмағалиева Т.С Е. А. Бөкетов атындағы 

Қарағанды мемлекеттік 

университеті, Қарағанды 

2010 

KM4, KM5 

26 Химия технологиясының аппараттары және 

процестері (әдістемелік нұсқау) 

Халитова А.И. Изд-во Карагандинский 

государственный 

университет, Қарағанды 2008 

KM4, KM5 

27 Лабораторный практикум по химии и технологии 

органических веществ 

Сухорослова М.М., Новиков 

В.Т., Бондалетов В.Г. 

Томский политехнический 

университет, Томск 2001 

KM4, KM5 

28 Неорганическая химия CS1  LD, Hürth KM2, KM3 

29 Справочное руководство химика-технолога Michael R. Lindeburg Professional Publications, 

Belmont, 2012 

KM6, KM7 

30 Учебное пособие студента для сопровождения Richard M. Felder, Ronald W. John Wiley & Sons, Hoboken, KM2, KM3, 

http://www.goodreads.com/author/show/186466.Richard_M_Felder
http://www.goodreads.com/author/show/186465.Ronald_W_Rousseau


элементарных принципов химических процессов Rousseau  2005 KM4 

31 Общая химическая технология. Методология 

проектирования химических процессов 

Кузнецова И. «Лань», Москва 2013 KM2, KM3, 

KM4 

 

http://www.goodreads.com/author/show/186465.Ronald_W_Rousseau

