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ЖОБА 

 
 

 
«Конструкцияларды тоттанудан қорғау жұмыстары» 

кәсіптік стандарты 

 
 

1. Жалпы ережелер 
 

1. «Конструкцияларды тоттанудан қорғау жұмыстары» кәсіптік 
стандарты білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, оның ішінде 

кәсіпорындарда персоналды оқытуға, қызметкерлер мен білім беру 
мекемелерінің түлектерін сертификаттауға, персоналды басқару саласындағы 

кең ауқымды мәселелерді шешуге арналған.  
2. Осы кәсіптік стандартта  келесі терминдер мен анықтамалар 

қолданылады: 
біліктілік – қызметкердің нақты еңбек міндеттерін сапалы орындауға 

дайын болу деңгейі; 

біліктілік деңгейі – күрделілігі, еңбек қызметінің стандарттан басқа 
болуы, жауапкершілігі және дербестігі бойынша сараланатын қызметкерлер 

дайындығы мен құзыреттілігіне қатысты талаптар жиынтығы; 
ұлттық біліктілік шеңбері (ҰБШ) – еңбек нарығында құпталатын 

біліктілік деңгейлерінің құрылымдалған сипаттамасы; 
ұлттық біліктілік жүйесі (ҰБЖ) – еңбек нарығы тарапынан мамандар 

біліктілігіне деген сұраныс пен ұсыныстарды құқықтық және 
институционалды реттеу  тетіктерінің жиынтығы; 

салалық біліктілік шеңбері (СБШ) – салада құпталатын біліктілік 
деңгейлерінің құрылымдалған сипаттамасы; 

сала - бір типті өнім құруда, өндіріс технологиясы, жұмыс 
істейтіндердің негізгі қорлары мен кәсіптік дағдыларында ортақ мақсаты бар 
кәсіпорындар мен ұйымдардың жиынтығы; 

кәсіби топ – ортақ интеграциялық негізі бар (ұқсас немесе жақын 
мақсаттар, объектілер, технологиялар, сондай-ақ еңбек құралдары) және 

оларды орындау үшін еңбек міндеттері мен құзыреттілігінің ұқсас жинағын 
болжайтын шағын топтар жиынтығы; 

кәсіби шағын топтар – еңбек міндеттерінің тұтас жинағымен және 
оларды орындауға қажетті құзыреттіліктермен қалыптасқан, мамандықтар 

жиынтығы; 
кәсіптік стандарт бірлігі – осы қызмет түрі үшін тұтас, аяқталған, 

дербес және маңызды болып табылатын нақты еңбек функциясының ашық 
сипаттамасынан тұратын кәсіптік стандарттың құрылымдық элементі; 

кәсіп – білімі туралы тиісті құжатпен расталатын және арнайы 
дайындықтың  нәтижесінде пайда болған арнайы білім, білік мен 
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практикалық дағдылар кешенін білуді талап ететін адам еңбегі қызметінің 

негізгі түрі; 
еңбек функциясы – еңбек үдерісінің бір немесе бірнеше міндеттерін 

шешуге бағытталған өзара байланысты іс-қимылдар жиынтығы; 
БТБА – Жұмыс және жұмысшылар кәсіптерінің Бірыңғай тарифтік-

біліктілік анықтамасы. 

2. Кәсіптік стандарт паспорты 
 

3. Кәсіптік стандарттың атауы: Конструкцияларды тоттанудан қорғау 
жұмыстары. 

4. Кәсіптік стандартты әзірлеу мақсаты: Осы кәсіби шағын топтың 
кәсіптер тізбесін жасау және анықталған кәсіптер үшін кәсіп карточкаларын 

әзірлеу. 
5. Кәсіптік стандарттың қысқаша сипаттамасы: Конструкцияларды 

тоттанудан қорғау жұмыстары жөндеу және тоттануға қарсы жұмыстарды 
қамтиды. 

6. . Негізгі топ: Мамандандырылған құрылыс жұмыстары (жұмыста). 
Кәсіби топ: Құрылыс, монтаж және құрылыс-жөндеу жұмыстары 

(жұмыста). 

 
3. Кәсіп карточкасы 

 
7. Кәсіптер тізбесі: 

тоттануға қарсы оқшаулаудағы оқшаулаушы, СБШ бойынша 3 
біліктілік деңгей; 

жерасты құбыржолдарын тоттанудан қорғау жөніндегі монтер,                              
СБШ бойынша 3 біліктілік деңгей. 

Кәсіп карточкасы осы Кәсіптік стандарттың қосымшасында келтірілген. 
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 «Конструкцияларды тоттанудан қорғау жұмыстары» 

 кәсіптік стандартына  қосымша 
 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ: «Тоттануға қарсы оқшаулаудағы оқшаулаушы» 

Кәсіп коды  

Кәсіп атауы Тоттануға қарсы оқшаулаудағы оқшаулаушы 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 
3 

БТБА бойынша біліктілік 
деңгейі 

3-5 

 

Кәсіби білім деңгейі 
 
 

СБШ-ның 3-деңгейі  

Жалпы орта білім  немесе жалпы орта білім негізінде техникалық және кәсіптік білімі болғанда кәсіби 
дайындық (білім беру мекемесі негізінде кәсіби дайындық бағдарламасы бойынша бір жылға дейінгі 

курстар немесе кәсіпорындағы оқыту курстары) 

Еңбек функциялары 1) Тоттануға қарсы оқшаулау жұмыстарын орындау. 

Еңбек функциясы 1 
 

Тоттануға қарсы оқшаулау 
жұмыстарын орындау. 

СБШ бойынша  біліктілік деңгейі: 3  

(біліктілік  разряды: 3-5) 

Біліктері мен дағдылары: 

1.  Арнайы бояғыш құрамдарды перхлорвинил мен бакелит негіздерінде және органикалық шайыр мен 

сополимер ерітінділерінен дайындау. 
2. Беттерді тазарту, майсыздандыру, тозаңсыздандыру. 
3. Арнайы тегістегіш және бояғыш құрамдарды тура сызықты беттерге жаққышпен жағу. 

4. Беттерді бакелит лагы сіңірілген маталармен жабу. 
5. Цилиндрлі және конусты аппаратуралар мен құрылыс конструкцияларының сыртқы және ішкі 

беттеріне арнайы құрамдарды жаққышпен жағу. 
6. Күрделі конфигурациялы беттерді астарлау және тегістеу. 
7. Қабыршақты жабындарды детектормен тексеру. 

8. Құбырлардың, айқаспалар мен үштармақтардың ішкі беттеріне арнайы құрамдарды жаққышпен жағу. 
9. Бекіткіш бөлшектердің тоттанудан бояу және майлау. 

10. Беттерге шыныматаларды және синтетикалық шайырдан жасалған құрамдардың химиялық 
талшықтар негізіндегі маталарды жапсыру. 
11.  Полимер ұстастырғыштар негізінде монолитті құйма едендерді салу жұмыстарын орындау. 

12. Күрделі конфигурациялы аппаратуралардың, құбырлардың, айқаспалар мен үштармақтардың, 
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сондай-ақ құрылыс конструкцияларының сыртқы және ішкі беттеріне механикалық тәсілмен арнайы 
қабыршақ құрамдарды жағу. 

13. Этинол жабындардың полимерленуі және бакелит жабындардың қатаюы. 

Білімі: 

1. Арнайы құрамдардың түрлері мен негізгі қасиеттерін. 
2. Қабыршақ жабындардың астына беттерді дайындау ережелері мен тәсілдерін. 

3. Арнайы астарлағыш және тегістегіш құрамдарды дайындау және оларды тура сызықты беттерге жағу 
тәсілдерін. 
4. Арнайы құрамдардың сапасына қойылатын талаптарды және тегістегіш, астарлағыш және бояғыш 

құрамдарды цилиндрлі және конусты беттерге, сондай-ақ  құрылыс конструкцияларының беттеріне жағу 
тәсілдерін. 

5. Шыныматаларды және синтетикалық шайырдан жасалған құрамдардың химиялық талшықтар 
негізіндегі маталарды жапсыру тәсілдерін. 
6. Полимер ұстастырғыштар негізінде монолитті құйма едендерді салу тәсілдерін. 

7. Күрделі конфигурациялы беттерге арнайы құрамдарды механизмнің көмегімен, сондай-ақ 
жаққышпен жағу тәсілдерін. 

8.  Этинол жабындардың полимерлену және бакелит жабындардың қатаю режимдерін. 
9. Бояғыш агрегаттардың құрылымын. 
10.  Техника және өрт қауіпсіздігі ережелері. 

Жеке құзыретіне қойылатын 

талаптар 

Командада жұмыс істей білу 

Тыңғылықтылық 

СБШ шеңберінде басқа 
кәсіптермен байланысы  

8223 Жерасты құбыржолдарын тоттанудан қорғау жөніндегі монтер 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ: «Жерасты құбыржолдарын тоттанудан қорғау жөніндегі монтер» 

Кәсіп коды 8223 

Кәсіп атауы Жерасты құбыржолдарын тоттанудан қорғау жөніндегі монтер 

СБШ бойынша біліктілік 

деңгейі 
3 

БТБА бойынша біліктілік 
деңгейі 

4-6 

 

Кәсіби білім деңгейі 
 

СБШ-ның 3-деңгейі  

Жалпы орта білім  немесе жалпы орта білім негізінде техникалық және кәсіптік білімі болғанда кәсіби 

дайындық (білім беру мекемесі негізінде кәсіби дайындық бағдарламасы бойынша бір жылға дейінгі 
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 курстар немесе кәсіпорындағы оқыту курстары) 

Еңбек функциялары 1) Жерасты құбыржолдарын тоттанудан қорғау жұмыстарын жүргізу. 

Еңбек функциясы 1 

 
Жерасты құбыржолдарын 

тоттанудан қорғау 
жұмыстарын жүргізу. 

СБШ бойынша  біліктілік деңгейі: 3 (біліктілік  разряды: 4-6) 

Біліктері мен дағдылары: 

1. Жерасты құбыржолдарының электрқорғау конструктивті элементтерін монтаждау, пайдалану және 
жөндеу. 
2. Жартылай өткізетін түзеткіштегі полярланған электрдренажды және протекторлы қондырғылардың 

катодты қорғау автоматты емес станцияларын реттеу, параметрлерін тіркеу және пайдалану. 
3. Катодты қорғау автоматты станцияларды және автоматты электрдренажды қондырғыларды 

монтаждау, пайдалану және жөндеу. 
4. Күрделі тоттану жағдайында жерасты құбыржолдарында  және адасқан токтар көздерінде бақылау 
электрөлшемді жүргізу. 

5. Топырақтың тоттану белсенділігі деңгейін анықтау. 
6. Құбылжолдарының оқшаулағыш жабындарын визуалды және аспапты әдістермен тексеру. 

7. Құбыржолдарының жекеленген учаскелеріне  қосымша қорғау қажеттілігін анықтау. 
8. Құбыржолдарын жөндегенде оқшаулағышты ауыстыруды бақылау. 
9. Тоттанудан қорғауда қолданылатын күрделілігі орташа өлшеу құралдарын баптау және жөндеу. 

10. Катод шығыстарын жұмыс істеп тұрған құбыржолдарына термитті пісіру жұмыстарына қатысу. 
11.Бастапқы және қайталама тізбектер бойынша коммутацияның күрделі схемалары бар электрқорғау 

қондырғыларын және күрделі кедергілегіш электрфильтрлерін монтаждау және баптау. 
12. Құбыржолдарын тоттанудан қорғау жұмыстарын жүргізгенде  бригадаға жетекшілік жасай білу. 

Білімі: 

1. Оқшауланған фланецтардың полярланған дренаждардың катод станцияларының тоттанудан қорғау 
құрылыстарының конструкцияларын. 
2. Оқшауланған фланецтардың катодты, электрдреенажды және протекторлы қорғау қондырғыларын 

орналастыруды. 
3. Тасымалды бақылау-өлшеу аспаптарының құрылымын. 

4. Катоды қорғау және автоматты электрдренажды қондырғылардың автоматты станцияларының  
конструкциялары мен принципті схемаларын. 
5. Оқшаулағыш жабындардың түрлерін және оларға қойылатын техникалық талаптарды. 

6. Жерге қосулардан жоғары кедергілі вольтметрлермен, өлшеуіштермен, топырақ омметрлермен, 
әмбебап тоттану-өлшеу құралдарымен, қышқыл және сілтілік аккумуляторлармен жұмыс ережелерін. 

7. Жұмыс істейтін құбырға катод шығыстарын дәнекерлеу бойынша термит-дәнекерлегіш жұмыстарын 
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жүргізу ережелерін. 
8. Электртехника негіздерін. 

9. Бастапқы және қайталама тізбектер коммутацияларының және электрқорғау  күрделі жүйелерінің 
құрылымы мен схемаларын. 
10. Тоттанудан қорғаудың өлшеу аспаптарының құрылымын. 

11. Белсенді электрқорғау құралдарын тиімді пайдалану қағидаттарын. 
12.  Техника және өрт қауіпсіздігі ережелері. 

Жеке құзыретіне қойылатын 

талаптар 

Командада жұмыс істей білу 

Тыңғылықтылық 

СБШ шеңберінде басқа 
кәсіптермен байланысы  

 Тоттануға қарсы оқшаулаудағы оқшаулаушы 

Кәсіптік стандарттың техникалық мәліметтері 

Әзірленген  «MG-Build» ЖШС 

Нұсқа нөмірі және 
шығарылған жылы 

Нұсқа 1, 2014 жыл 

Болжалды қайта қарау датасы 2017 жыл 

 


