
 

 

 

ЖОБА 

 

 

 

«Магистральдық, жергілікті және тораптық құбырларды монтаждау» 

 

кәсіби стандарты 

  

                                        1. Жалпы ережелер 

1. «Магистральдық, жергілікті және тораптық құбырларды монтаждау» 

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: Магистральдық, жергілікті және тораптық құбырларды 

монтаждау.  

4. КС-ты әзірлеу мақсаты: Магистральдық, жергілікті және 

тораптық құбырларды монтаждауымен айналысатын мамандар құзыретінің 

сипаттамасы. 

5. КС қысқаша сипаттамасы: КС біліктілік дәрежесін талап етуді, 

мамандырылған білімді және Магистральдық, жергілікті және тораптық 

құбырларды монтаждауымен айналысатын мамандардың орындалатын 

жұмыстарының құрамын  ұйғарады. 

6. Жұмыс жіктеуіші бойынша бӛлім: құрылыс. 

Жұмыс жіктеуіші бойынша негізгі топ: құрылыс. 

Жұмыс жіктеуіші бойынша кәсіби топ: Магистральдық, жергілікті 

және тораптық құбырларды монтаждау.          

 

3. КС төлқұжаты  

 

7. Кәсіптер тізімі:  

Технологиялық құбырларды жӛндеу мен жамаудың слесарі – БСШ-ң 2-4 

біліктілік деңгейі бойынша. 
 

Кәсіптер карточкалары осы КС-қа Қосымшада келтірілген. 

 

 

 

 

 

 
«Магистральдық, жергілікті және тораптық құбырларды монтаждау» КС-на 1 Қосымша 



                      «СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК» МАМАНДЫҒЫНЫҢ КАРТОЧКАСЫ 

Коды: 7121 «Технологиялық құбырлардың монтажшысы» 

7136 «Технологиялық құбырлардың тораптарын және бӛлшектерін 

дайындайтын слесарі» 

Кәсіп: Технологиялық құбырларды жӛндеу мен жамаудың слесарі  

Біліктілік деңгейі БТБА, 3 шығарылымы «Құрылыс, жӛндеу мен жамау-құрылыстық 

жұмыстары» бӛлімі  

БТБА мамандықтары 

бойынша 

Технологиялық құбырларды 

жасау мен жамаудың слесарі * 

Технологиялық құбырлардың 

монтажшысы 

2 деңгей 2 разряд 2 разряд 

3 деңгей 3-4 разрядтар 3-4 разрядтар 

4 деңгей 5-6 разрядтар 5-7 разрядтар 

БСШ бойынша 

біліктілік деңгейі 

Кәсіби білімінің деңгейі 

2 деңгей Негізгі орта білімінен жоғары жалпы орта білімінің бар болуы, 

практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби дайындық (білім ұжымының 

негізінде қысқа мерзімді курстары немесе кәсіпорында білім алу).  

3 деңгей Практикалық тәжірибе және/немесе кәсіби дайындық (білім ұжымының 

негізіндегі бір жылға дейінгі кәсіби дайындық бағдарламалары 

бойыншағы курстар немесе кәсіпорында білім алу). 

Негізгі орта білім негізінде  техникалық пен кәсіби білім бар болуында 

немесе практикалық тәжірибесі жоқта жалпы орта білімі негізінде. 

4 деңгей Негізгі орта білімі негізінде техникалық пен кәсіби білімі бар 

болуында, практикалық тәжірибе. 

Жоғары деңгейдегі техникалық пен кәсіби білімі бар болуында 

(қосымша кәсіби дайындық немесе орта білімінен кейін) 

практикалық тәжірибесіз.  

Іскерлік міндеттері: 1) Құрал-саймандардың және оның бӛлшектерін, құбырлардың 

жалғауын және бекітуін іріктеу, дайындау мен тексеру. 

Атмосфералық ауасына дейін қысымның тӛмендеуінен кейін 

ақаулықтарды анықтау мен жою. 

2) Технологиялық құбырларды жӛндеу және/немесе жамау.  

3) Атқарылған жұмыстардың сапасын бақылау мен бағалау. 

Ӛндірістік тапсырмаларды бақылау мен атқару, жеке тапсырмаларды 

мерзімінде орындау. Жұмыстардың ақаулықтарын анықтау, олардың 

жоюын қамтамасыз ету. 

1 еңбек қызметі 

Құрал-саймандардың 

және оның 

бӛлшектерін, 

құбырлардың 

жалғауын және 

бекітуін іріктеу, 

дайындау мен 

тексеру. 

Атмосфералық 

ауасына дейін 

қысымның 

тӛмендеуінен кейін 

ақаулықтарды 

анықтау мен жою. 

Икемділік

тер мен 

дағдылар: 

2 БСШ 3 БСШ  4 БСШ 

Кӛмекші 

материалдарды 

дайындау 

(ширатылғандар

ды, жосаны және 

т.б.). 

Құбырларды мен 

қалыпқа 

келтірілген 

бӛлшектерді 

сұрыптау. 

Міндетті 

орындау үшін 

қажетті 

аспаптарды, 

шығын 

материалдарды, 

жабдықтарды 

және 

құрылымдарды 

анықтау мен 

дайындау. 

Бұйымдар мен 

шығын 

материалдардың 

сапасын бағалау. 

Аспаптар мен 

құрылымдардың 

жұмысында 

ақаулықтарды 

жою. 

Білуге 

тиіс: 

2 БСШ 3 БСШ   4 БСШ 

Материалдарды, 

құрылымдар мен 

Материалдарды, 

құрылымдар мен 

Құрал-сайман мен 

жабдықтарды 



құрал-

саймандарды 

жұмысқа 

дайындау 

ережелері.  

Слесарлық құрал-

саймандарды 

тағайындау мен 

қолдану 

ережелері. 

құрал-

саймандарды 

жұмысқа 

дайындау 

ережелері.   

Жұмысқа қажетті 

шығын 

материалдары 

бойынша 

мағлұматтарды 

білу. 

тағайындау мен 

құру. 

2 еңбек қызметі 

Технологиялық 

құбырларды жӛндеу 

және/немесе жамау. 

Икемділік

тер мен 

дағдылар: 

2 БСШ 3 БСШ 4 БСШ 

Сүрленген 

жағармайдан 

арматураны, 

бұрандамалар 

мен 

шпилькаларды 

тазарту. Шыны, 

шыны құбырлар 

жабдықтарын 

және оның 

қалыпқа 

келтірілген 

бӛлшектерін 

шаю. 

Құбырғылардың 

соңдарын 

консервациялау.         

Құбырғылардағ

ы қорғағыш 

кептелістер мен 

бітеуіштерін 

құру мен алып 

тастау. 

Құбырларды, 

қалыпқа 

келтірілген 

бӛлшектерді мен 

бекіту 

құралдарын 

сұрыптау. 

Құбырларды 

улау. Шыны 

жабдықтарды, 

шыны 

құбырларды мен 

оның қалыпқа 

келтірілген 

бӛлшектерін 

улау. 

Жырықтарды 

бұрғылау мен 

тесу. Диаметрі 

25 мм-ге дейін 

болатын шыны 

құбырғылардан 

жасалған 

құбырларды 

құрастыру. 

Бӛлшектер мен 

кислородопрово

д құбырларын 

майсыздандыру. 

Шартты қысымы 

4 МПа (40 

кгс/см2) дейінгі 

болатын 

диаметрі 200 

мм-ге дейінгі 

құбырларды 

арматура 

құрауменен 

бірге 

құрастыруы. 

Жинастырылған 

құбырларды 

гидравликалық 

пен 

пневматикалық 

байқаудан 

ӛткізу. 

Құбырларды 

салатын жерлерді 

белгілеу. 

Жалғастықтарды, 

үшайырларды мен 

бұрып жіберу 

секцияларын 

орнату. 

Ернемекпен 

диаметрі 200-ден 

астам 1200 мм-ге 

дейін құбырларды 

түйістіру. Шартты 

қысымы 4 асатын 

9,8 МПа дейін (40-

тан 100 кгс/см2) 

диаметрі 200 мм-

ге дейінгі болатын   

құбырларды 

арматура 

құрауменен бірге 

құрастыруы. 

Шартты қысымы 4 

МПа (40 кгс/см2) 

дейінгі болатын 

диаметрі 200 мм-

ден астам 400 мм-

ге дейін болатын 

құбырларды 

арматура 

құрауменен бірге 

құрастыруы. 

Диаметрі 400 мм-

ге дейінгі болатын 

П-бейнелі, 

майланған мен 

линзалы 

ӛтемдеуіштерді 

орнату.  Жылылық 

ӛрістерді мен 



Арматураның 

гидравликалық 

пен электрлік 

желілерін 

құрастыру.  

Полиэтиленнен, 

винипласттан, 

алюминийден, 

мыс пен жезден 

жасалған 

құбырларды 

балқыту арқылы 

борттау, бортты 

тегістеу мен 

түйістіру. 

Диаметрі 25-тен 

40 мм-ге дейін 

болатын шыны 

құбырлардан 

жасалған 

құбырларды 

құрастыру мен 

сынау. Шыны 

мен тиек 

арматурадан 

қалыпқа 

келтірілген 

бӛлшектерді 

орнату. Шыны 

құбырларды 

білдекпен кесу. 

Пісірілген 

жерлерді тазарту 

мен 

антикоррозионн

ың астына жабу. 

Полиэтиленді 

мен 

винипласттық 

құбырларды 

балқыту. 

Шыныдан, 

полиэтиленнен, 

шиыршықтап 

арматураланған, 

поливинилхлори

дтан, 

винипласттан, 

алюминийдан, 

мыс пен жезден 

жасалынған 

құбырлар 

металл 

ӛрмелегіштігі 

үшін қада 

белгілерін орнату. 

Шырышталған, 

пластмассалы 

құбырларды 

құрастыру. 

Диаметрі 40 мм 

астам шыны 

құбырлардан 

жасалған 

құбырларды 

құрастыру мен 

сынау. 

Такелаждық 

құралдарды 

қолданып 

құрастыру 

жұмыстарын 

орындау. 

Арматураның 

гидравликалық 

пен электрикалық 

желілерін орнату. 

Диаметрі 400 мм-

ден асатын П-

бейнелі, 

майланған мен 

линзалы 

ӛтемдеуіштерді 

орнату. 

Технологиялық 

құбырларды 

құрастыратын 

орындарды 

ӛлшеу, 

құбырларды 

дайындау мен 

салу үлгілерін 

жасау. 

Арматураның 

дистанциялық 

желілерін орнату. 

Шартты қысымы 

4-тен 9,8 МПа-ға 

дейін (40 до 100 

кгс/см2) диаметрі 

200-ден 600 мм-ге 

дейін болатын 

құбырларды 

аппаратура 



элементтерінің 

бӛлшектерінен 

қажетті 

жерлерге 

дайындау. 

құрауменен бірге 

құрастыруы. 

Қысымға тәуелсіз, 

диаметрі 600 мм-

ден асатын 

құбырларды 

арматура 

құрауменен бірге 

құрастыруы. 

Диаметрге 

тәуелсіз, шартты 

қысымы 9,8 МПа 

(100 кгс/см2) 

асатын 

құбырларды 

арматура 

құрауменен бірге 

құрастыруы. 

Қысымға тәуелсіз, 

диаметрі 600 мм-

ден асатын немесе 

диаметрге 

тәуелсіз, немесе 

диаметрге 

тәуелсіз, шартты 

қысымы 9,8 МПа 

(100 кгс/см2) 

асатын 

арматураны 

орнату. Шыны, 

вакуумдық, 

булағыш, 

циркулярлық 

және т.б. 

аппараттарды 

құрастыру. АЭС-

ның активті 

контурларының, 

басты бу 

құбырларының  

құбырларын 

құрастырғанда, 

күрделі 

жұмыстарын 

орындау 

барысында жұмыс 

сапасын 

бағалаудың қатаң 

шараларын 

жариялау.  

Аустениттық 

класстан 



таттанған болатты 

құбырларды 

құрастыру. 

Жалатпалы 

болаттан 

жасалған 

құбырды 

құрастыру.  

Әр түрлі 

жуандықтағы  

қабырғаларды 

түйіскен жерінен 

қосып құрастыру. 

Ірі габаритті 

блоктармен 

құбырларды 

құрастыру.  

Суық созуды 

орындау. Басқару 

қалқандарды және  

жабдықтарды 

сызбалар және  

үлгілер бойынша 

құбырлармен 

бекіту. 450°С және 

одан да жоғары 

температурада 

бумен 

буқұбырларын 

құрастыру. Бумен 

үрлеп тазартуды 

орындау. 

Білуге 

тиіс: 

2 БСШ 3 БСШ  4 БСШ 

Техникалық 

құбырлар мен 

арматураның 

бӛлшектерінің 

және 

құбырлардың 

түрлері, қалыпқа 

келтірілген 

бӛлшектер және 

шыныдан 

жасалған 

құралдар; тірек 

түрлері, 

құбырларды 

тӛсеу үшін 

қолдану; 

құбырларды 

бекіту 

құралдары; 

Құбырлар, 

құбыр 

бӛлшектері мен 

арматураның 

сұрыптамасы; 

шыны құбыр 

сұрыптамасы, 

қалыпқа 

келтірілген 

бӛлшектер және 

шыныдан 

жасалған 

құралдар; 

құбырлар мен 

бӛлшектердің 

ішкі бетін 

химиялық 

тазалаудың 

әдістері; 

Шартты қысымы 

4 асатын 9,8 МПа 

дейін (40-тан 100-

ге дейін кгс/см2) 

диаметрі 200 мм-

ге дейінгі 

болатын, олар 

үшін тірек пен 

бекіту түрлері; 

ӛтемдеуіш түрлері 

және оларды 

орнату ережелері; 

құбырлардың 

гидравликалық 

және 

пневматикалық 

сынақтарын 

ӛндіру ережесі; 

құрастыру 



темір ұста  

құрал – 

саймандарының 

тағайындалуы 

және қолдану 

тәртібі; құбыр 

диаметірін 

ӛлшеу әдістері. 

шыныдан 

жасалған 

құралдарды, 

шыны 

құбырларды, 

қалыпқа 

келтірілген 

бӛлшектерді 

химиялық 

тазалау әдістеі; 

қышқыл 

құбырларды 

және 

бӛлшектерді 

майсыздандару; 

құбыр 

бӛлшектерінің 

түрлері, тӛсеу 

материалдары 

мен 

толтырмалары; 

арматура 

құрылғысы; 

текежалдық 

құрылғылармен 

қолданылатын 

жабдықтарды 

пайдалану 

ережесі; 

диаметірі 25 мм-

ге дейін болатын 

шыны 

құбырларды 

құрастыру 

ережесі; 

құбырларды 

стропттау әдісі; 

газ баллондарды 

қолдану және 

оларды 

тасымалдау 

ережесі; 

құбырларды 

тӛсеу үшін 

қолданатын 

тіректердің 

түрлері, 

металлдардың 

ерекшелегі; 

шартты қысымы 

4 МПа (40 

кгс/см2) дейінгі 

жұмысын атқару 

кезінде такелажды 

құралдарды 

қолдану ережесі; 

диаметірі 40 мм-

ден асатын шыны 

құбырларды 

құрастыру 

ережелері; 

шартты қысымы 

9,8 МПа ( 100 

кгс/см2) дейін 

болатын 

құбырларға талап 

қоятын құрастыру 

ережелерімен 

техникалық 

талаптар. 

Арнайы 

тӛсеулерде 

ернемекті жалғау 

түрлері 

(линзалық, 

металлдық және 

т.б.) және арнайы 

муфтолық  

жалғаулар (шар 

конус бойынша); 

Шартты қысымы 

9,8 МПа ( 100 

кгс/см2) дейін 

болатын 

құбырларды тӛсеу 

ережесі; 

құбырларды тӛсеу 

мен орнын ӛлшеу 

әдісі және 

бӛлшектердің 

үлгісін орындау 

тәртібі; 

құбырларды 

блокпен 

құрастыру 

әдістері; 

қосындыланған 

болаттан жасалған 

құбырды 

құрастыру тәртібі; 

шартты қысымы 

9,8 МПа (100 

кгс/см2) асатын 

құбырлар 



диаметрі 200 

мм-ге дейін 

болатын 

құбырларды 

тӛсеу мен 

гидравликалық 

пен 

пневматикалық 

сынақты жүргізу 

ережелері;  

Диаметрі 25-тен 

40 мм-ге дейін 

болатын шыны 

құбырлардан 

тұратын 

құбырларды 

құрастыру 

ережелері; 

шыны 

құбырлардан 

жасалған 

құбырларды 

сынақтан ӛткізу 

ережелеріс; 

құбырлы 

тораптарды мен 

блоктарды 

строптау 

ережелері; 

құбырларды 

крандармен 

құрастыру 

барысында 

сигнал беру 

тәсілдері; 

балқыту 

жұмыстарына 

түйістіру 

жерлерін 

дайындау 

рұқсатының 

болуы; 

құбырларды 

балқытуға 

дайындағанда 

ұйғарынды 

саңылауларды 

мен жиектерінің 

түрлері; 

металлды емес 

құбырларды 

құрастыру 

құрастырудың 

ережелері мен 

техникалық 

талаптар қою; 

орнатылатын 

шыны 

аппараттардың 

құрастыру 

ережелері. АЭС-

дағы 

технологиялық 

құбырларын, 

жалатпалы 

болаттан жасалған 

бас бу 

құбырларын мен 

су құбырларын  

құрастырудың 

орындалу 

ережелері; ірі 

габаритті 

блоктармен 

құбырларды 

құрастыру 

әдістері; сызбалар 

мен үлгілерде 

құбырлардың 

біліктерін 

тӛсеудің трассада 

бӛлу ережелері; 

бумен үрлеп 

тазартуын 

орындау әдістері. 



әдістері. 

3 еңбек қызметі 

Атқарылған 

жұмыстардың 

сапасын бақылау мен 

бағалау. Ӛндірістік 

тапсырмаларды 

бақылау мен атқару, 

жеке тапсырмаларды 

мерзімінде орындау. 

Жұмыстардың 

ақаулықтарын 

анықтау, олардың 

жоюын қамтамасыз 

ету. 

Икемділік

тер мен 

дағдылар: 

2 БСШ  3 БСШ  4 БСШ 

 Атқарылған 

жұмыстардың 

сапасын бақылау  

Атқарылған 

жұмыстардың 

сапасын бақылау 

мен бағалау. 

Жұмыстың 

ақаулықтарын 

анықтау, олардың 

жоюын 

қамтамасыз етуі.  

Білуге 

тиіс: 

2 БСШ 3 БСШ  4 БСШ 

 Атқарылған 

жұмыстардың 

сапасын тексеру 

әдістері.  

Технологиялық 

құбырларды 

құрастыру 

және/немесе жамау 

жұмыс барысында 

туатын 

ақаулықтарды 

анықтаудың 

түрлері, оларды 

жою әдістері. 

Жеке бас 

міндеттерінің талабы 

Қажетті мәліметтерді іздестіру. 

Командада жұмыс істеу икемділігі. 

БСШ шеңберінде 

басқа кәсіптермен 

байланысы 

 БСШ шеңберінде басқа кәсіптермен байланысы 

3. КС-ың техникалық сипаттамасы 

Әзірленген: «Human Capital Lead» ЖШС 

Нұсқа нӛмірі мен 

шығарылған жылы: 

1 нұсқа, 2014 жыл 

Болжаулы қайта 

қарастыру күні: 

2017 жыл 

 


