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«Көпірлер мен көлік тоннельдері» кәсіби стандарты 

  

1. Жалпы ережелер 

1. «Кӛпірлер мен кӛлік тоннельдері» кәсіби стандарты білім беру 

бағдарламаларын қалыптастыруға, соның ішінде кәсіпорындар 

қызметкерлерін оқытуға, білім беру мекемелерінің жұмысшылары мен 

түлектерін сертификаттауға, қызметкерлерді басқару саласы мәселелерінің 

кең тобын шешуге арналған.  

2. Осы кәсіби стандартта келесі терминдер мен анықтамалар 

қолданылады: 

біліктілік – жұмыскердің нақты еңбек қызметтерін сапалы орындауға 

дайындық деңгейі; 

кәсіптік деңгей/біліктілік деңгейі – жұмыскердің қиындық, еңбек 

әрекеттерінің стандартты еместігінің, жауапкершілік және дербестік 

кӛрсеткіштері бойынша сараланбалы, дайындық және құзырет деңгейіне 

қойылатын талаптар жиынтығы; 

біліктіліктердің ұлттық шеңбері (БҰШ) – еңбек нарығында танылатын, 

біліктілік деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы; 

біліктіліктердің ұлттық жүйесі (БҰЖ) - еңбек нарығы жағынан мамандар 

біліктіліктеріне сұраныс пен ұсыныстарды құқықтық және 

институционалдық реттеу механизмдерінің жиынтығы; 

біліктіліктердің салалық шеңбері (БСШ) – салада танылатын біліктілік 

деңгейлерінің құрылымдық сипаттамасы; 

сала/негізгі топ – олар үшін шығарылатын ӛнімнің, ӛндіріс 

технологиясының, негізгі қорлар мен жұмысшылардың кәсіби дағдыларының 

ортақтығы тән, кәсіпорындар мен мекемелердің жиынтығы; 

кәсіби топ – ортақ интеграциялық негізі (бірдей немесе ұқсас 

тағайындалу, объектілер, технологиялар, соның ішінде еңбек құралдары) бар 

және оларды орындау үшін еңбек қызметтері мен біліктіліктердің ұқсас 

жиынтығын болжайтын, кәсіби топшалар жиынтығы. 

кәсіби топша – еңбек қызметтері және оларды орындау үшін қажетті 

біліктіліктердің тұтас жиынымен қалыптастырылған мамандықтар 

жиынтығы; 

кәсіби стандарт (КС) – кәсіби қызметтің нақты саласында біліктілік, 

құзыреттер деңгейіне, мазмұнға, сапаға және еңбек шарттарына қойылатын 

талаптарды анықтайтын стандарт; 

кәсіп – арнайы дайындық нәтижесінде алынатын және білім беру туралы 

сәйкес құжаттармен расталатын, белгілі бір білімді, икемділік пен 

тәжірибелік дағдыларды талап ететін, адамның еңбек қызметінің негізгі түрі; 



еңбек қызметі – еңбек үдерісінің бір немесе бірнеше тапсырмаларын 

шешуге бағытталған, ӛзара байланысты әрекеттер жиыны; 

БТБА – Жұмысшылардың жұмыстары мен 

кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы; 

БА - Жетекшілер, мамандар және басқа қызметкерлер қызметтерінің 

біліктілік анықтамалығы. 

 

 

 

2. КС төлқұжаты 
 

3. КС атауы: Кӛпірлер мен кӛлік тоннельдері. 

4. КС-ты әзірлеу мақсаты: Кӛпірлер мен кӛлік тоннельдерін салуда 

қамтылған мамандар құзыреттерінің сипаттамасы 

5. КС қысқаша сипаттамасы: КС техник-құрылысшы біліктілігінің, 

кәсіби білімінің деңгейіне және орындалатын жұмыстар мазмұнына 

қойылатын талаптарды анықтайды. 

6. Жұмыс жіктеуіші бойынша бӛлім: құрылыс. 

Жұмыс жіктеуіші бойынша негізгі топ: құрылыс. 

Жұмыс жіктеуіші бойынша кәсіби топ: кӛпірлер мен кӛлік 

тоннельдері. 

             

 

3. КС төлқұжаты 

 

7. Кәсіптер тізімі:  

Техник-құрылысшы – БСШ бойынша 4 біліктілік деңгейі;   

 

Кәсіптер карточкалары осы КС-қа Қосымшада келтірілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 «Кӛпірлер мен кӛлік тоннельдері» КС-на 1 Қосымша 

КӘСІП КАРТОЧКАСЫ: «ТЕХНИК-ҚҰРЫЛЫСШЫ» 

Коды: 3112 «Ӛндірістік және азаматтық құрылыс бойынша техниктер» 

Кәсіп: Техник-құрылысшы 

Біліктілік деңгейі КС, Техник  

4 деңгей - 



БСШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

Кәсіби білім алу деңгейі 

4 деңгей Негізгі орта білім беру негізінде техникалық және кәсіби білімнің, 

практикалық тәжірибенің болуы. 

Практикалық тәжірибесіз жоғары деңгейлі техникалық және кәсіби 

білімнің (қосымша кәсіби дайындық немесе орта білімнен кейінгі 

білім) болуы. 

Еңбек қызметтері: 1) Топырақ пен құрылыс материалдар үлгілерін далалық және 

зертханалық талдауларды орындау немесе орындауда жәрдем. 

2) Қиын емес техникалық құжаттаманы әзірлеу және рәсімдеу. 

3) Жабдықты жӛндеу және оны жұмыс күйінде сақтау бойынша 

жұмыстарды орындау немесе орындауда жәрдем. 

1 еңбек қызметі  

Топырақ пен құрылыс 

материалдар үлгілерін 

далалық және 

зертханалық 

талдауларды орындау 

немесе орындауда 

жәрдем 

Икемділік

тер мен 

дағдылар: 

4 БСШ 

Зерттеу объектілерін дайындау. 

Зерттелетін объектілер үшін талдау тәсілін таңдау,  

зерттелетін объектілердің жіктемесі. 

Қажетті сипаттамалар мен кӛрсеткіштерді тіркеу, 

алынған нәтижелерді ӛңдеу. 

Білуге 

тиіс: 

4 БСШ 

Зерттелетін объектілердің физикалық-химиялық 

қасиеттері, зерттелетін объектілерді талдаудың негізгі 

тәсілдері, зерттелетін объектілер жіктемесі, зерттелетін 

объектілердің ерекшеліктері. 

Кӛрсеткіштерді ӛлшеу тәсілдері мен құралдары, 

ақпаратты алу, ӛңдеу және тапсырудың техникалық 

құралдары, теориялық механика негіздері, 

материалдардың, гидромеханиканың, 

деформацияланатын қатты дене механикасының 

кедергілері. 

2 еңбек қызметі Қиын 

емес техникалық 

құжаттаманы әзірлеу 

және рәсімдеу 

Икемділік

тер мен 

дағдылар: 

4 БСШ 

Түпнұсқалық ақпаратты, статистикалық есептілік 

деректерін, ғылыми-техникалық ақпаратты жинау, ӛңдеу 

және қорландыру; 

Әдістемелік, нормативтік және анықтамалық 

құжаттармен жұмыс. 

Қиын емес техникалық есептерді орындау. 

Қажетті маманданымдарды, диаграммаларды, 

кестелерді, графиктерді және басқа техникалық 

құжаттаманы құру, жүргізілетін жұмыстарды сипаттау. 

Материалдарды графикалық рәсімдеу. 

Білуге 

тиіс: 

4 БСШ  

Жобалаудың негізгі тәсілдері,   

техникалық стандарттар, техникалық шарттар және 

жобалық құжататманы әзірлеу мен рәсімдеу бойынша 

басқа да  басқару материалдары.  

Техникалық есептердің әр түрлі тәсілдері.  

Жоғарға математика, физика, теориялық механика, 

материалдар кедергілері, машиналар мен механизмдер 

теориясы, сызбалық геометрия бойынша негізгі 

білімдер.   
3 еңбек қызметі Икемділік 4 БСШ 



Жабдықты жӛндеу 

және оны жұмыс 

күйінде сақтау 

бойынша 

жұмыстарды орындау 

немесе орындауда 

жәрдем 

тер мен 

дағдылар: 

Зертханалық жағдайларда және объектілерде жабдық 

пен жүйелерді жӛндеу, күйге келтіру, реттеу. 

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, ӛрт 

қауіпсіздігі, жұмыс орнында және ӛндірістік зонада 

санитарлық-техникалық іс-шаралар талаптарын 

орындау, еңбек гигиенасының нормалары мен  

талаптарын орындау. 

Білуге 

тиіс: 

4 БСШ  

Жабдықты орнату, жабдық пен тораптардың жұмыс 

жасауының технологиялық режимі, зертханалық 

жағдайларда және объектілерде жабдық пен жүйелерді 

жӛндеу, күйге келтіру, реттеу тәсілдері. 

Еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, ӛндірістік 

санитария мен ӛртке қарсы қорғану ережелері мен 

нормалары; 

Айналадағы ортаны қорғау бойынша заңнама негіздері. 

Жеке құзіреттерге 

қойылатын талаптар 

Командада жұмыс жасай білу.   

БСШ шеңберінде 

басқа кәсіптермен 

байланысы 

  

4. КС техникалық деректері 

Әзірленген «Human Capital Lead» ЖШС 

Нұсқа нӛмірі және 

шығарылған жылы 

1 нұсқа, 2014 жыл 

Болжаулы қайта 

қарастыру күні 

2017 жыл 

 


